
Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 117/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

fólkaskúlan (Ásetingar um samfelagsfrøði, sang og tónleik, morgunsang, at nýta tveir tímar 

av kravda tímatalinum í 1.-9. flokki til serlig átøk, skúlasamstarv millum kommunur, 

skúlasamanlegging og um royndarverkætlanir og granskingarverkætlanir) 

 

Landsstýrismaðurin í skúlamálum, Hanna Jensen, hevur lagt málið fram 7. mars 2019, og eftir 1. 

viðgerð 21. mars er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 10. og 24. apríl 2019. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í skúlamálum. 

 

Ein tvørpolitiskur bólkur hevur arbeitt við skúlaviðurskiftum í fólkaskúlanum í góð trý ár, og 

ynskini hava verið mong til tímatalvuna og innihaldið i fólkaskúlanum.  

Ynski er um sjálvbjargnar næmingar, ið hava gott hugflog, eru skapandi og hava eina sunna 

sjálvsfatan, og tí eiga vit javnan at dagføra lóggávu og ætlanir á undirvísingarøkinum; støðugt 

leggja afturat siðbundnu talvuni. Vit mugu stimbra evnini at samstarva, til tað skapandi, til 

framburð, eginlæring og eginmotivatión.  

Niðurstøðan í arbeiðinum er ynski um at styrkja um sangin í skúlanum, at fáa handaverki og list 

betri innivist í gerandisdegnum og at fáa samfelagsfrøði sum lærugrein. Umframt  morgunsang sum 

part av skúladegnum eru mál sum tíma- og lærugreinabýtið og skúlabygnaður við atliti at 

skúlaøkjum og skúlasamstarvi millum kommunur partur av uppskotinum. 

Samfelagsfrøði varð í skúlaárinum 2017-18 sett í verk sum ein royndarskipan í hádeild, har byrjað 

varð í 7. flokki. Fyri tveimum árum síðan vórðu fyrireikingar gjørdar at skipa lærugreinina, 

námsætlan varð gjørd og sjøtul settur á at geva út undirvísingartilfar til samfelagsfrøði í 7. flokki, 

og hildið er fram við útgávum til samfelagsfrøði í 8. og 9. flokki. Lærugreinin er væl umtókt, og 

verður sostatt skotið upp, at samfelagsfrøði verður kravd lærugrein í 7. – 9. flokki. Við lærugreinini 

fáa næmingarnir innlit í m.a. fólkaræði, rættindi og skyldur, kommunur og løgting, skúlar og 

nærumhvørvi. Og týðandi er eisini, at okkara ungu læra um miðlar, og at harímillum at handfara 

nýggju miðlarnar. Í uppskotinum verður beinleiðis áseting um sang. Hetta er orðað “Morgunsangur 

eigur at vera partur av vanliga skúladegnum.” Eisini verða sangur og tónleikur ásett sum lærugrein í 

handaverki og list. Í galdandi fólkaskúlalóg er sangur ikki nevndur sum lærugrein ella partur av 

lærugrein, meðan tónleikur er partur av handaverki og list. Skotið verður upp, at sangur og tónleikur 

verður ein av lærugreinunum í handaverki og list í 1. – 7. flokki. Uppskotið mælir til at menna 

lærugreinina handaverk og list, har tímatalið í føroyska fólkaskúlanum er munandi lægri 

samanborið við okkara grannalond, og at sangur verður ein natúrligur partur í undirvísingini í 

føroyskum, ið hvussu er í byrjanarundirvísingini.  

Uppskotið heimilar skúlum at nýta tveir tímar av undirvísingartímatalinum til at menna lærugreinir 

innan handaverk og list, sang, vallærugreinaskipan og at seta inn í flokkum við øktum læraratímum 

í hvørjum flokki. Á hvørjum ári søkja skúlar um royndar- og menningarvirksemi innan ymisk øki, 

men hava ikki møguleika at nýta tímar av kravda tímatalinum í hvørjum flokki til at gera átøk við 



øktum læraratímum. Við uppskotinum fer at bera til at arbeiða fjølbroyttari, og møguleiki verður hjá 

leiðsluni at fáa sett umráðandi undirvísingarátøk í verk.  

Uppskotið víðkar møguleikarnar fyri skúlasamstarvi millum kommunur, serliga sambært § 31 í 

lógini. Við atliti at skúlasamstarvi, so hava kommunur víst á, at skipanin ikki er nøktandi, at 

skúlasamstarvið bara er møguligt, um kommunurnar skipa ein felagsskúla við egnari leiðslu og 

egnum skúlastýri. Kommunurnar ynskja eina liðiligari skipan, har kommunur í einum 

skúlasambandi lutvíst skipa síni skúlaviðurskifti, uttan at tað krevst, at tær stovna ein felags skúla 

við sjálvstøðugari leiðslu og felags skúlastýri. Skotið verður tí upp, at ásetingar verða gjørdar í § 31, 

sum eisini heimila hesa skipan. Og her er vert at leggja afturat, at ongar mannagongdir eru broyttar í 

sambandi við samanlegging av skúlum o.ø. 

Undir viðgerðini hevur Dátueftirlitið víst á ivamál og trupulleikar, ið eftirlitið metir eru við ætlaðu 

broytingini í § 1, nr. 8. Dátueftirlitið ivast í, um ætlaða broytingin er orðað nóg ítøkiligt til at kunna 

brúkast sum heimildargrundarlag fyri viðgerð av persónsupplýsingum. Nevndin er samd við hesum 

sjónarmiði og setir tí fram soljóðandi  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. § 1, nr. 8 verður strikað. 

 

2. § 2 verður orðað soleiðis: 

 

“§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.” 

 

 

Viðmerkingar: 

Til nr. 1: Ásetingin um royndarverkætlanir og granskingarverkætlanir, ið hava til endamáls at 

granska og kanna námsfrøðilig og fyrisitingarlig viðurskifti í fólkaskúlanum, verður hervið strikað. 

Til nr. 2: Talan er bert um eina tekniska broyting, har stk. 1 verður strikað. 

Við hesum broytingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

  

 

Mentanarnevndin, 24. apríl 2019 
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