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NÝGGJAN SKÚLABYGNING   

BAKGRUND 

Ítróttaháskúlin í Suðuroy varð stovnaður í 2015 undir formliga 

heitinum Háskúlin í Suðuroy (hereftir verður heitið Ítróttaháskúlin í 

Suðuroy ella Ítróttaháskúlin brúkt). Mentamálaráðið setti eisini 

Ítróttaháskúlan á fíggjarlógina í 2015, soleiðis at farast kundi undir 

virksemi á nýstovnaða skúlanum. 

Fyrstu næmingarnir byrjaðu í august í 2016. Ein partur av 

næmingunum valdu at fara á hálvárs-skeiðið heysthálvuna 2016, 

meðan ein partur av næmingunum fóru á ársskeiðið 2016/2017. Í 

januar 2017 komu fleiri nýggir næmingar, sum høvdu valt at koma á 

várskeiðið á Ítróttaháskúlanum. 

Við dugnaligari leiðslu og starvsfólkum er Ítróttaháskúlin í Suðuroy 

vorðin eitt sera spennandi skúlatilboð í Føroyum. Talan er eisini um 

eitt annarleiðis skúlatilboð, sum ikki frammanundan var í Føroyum. 

Ítróttaháskúlin er hartil eitt skúlatilboð sum dregur til sín bæði 

føroyskar næmingar og næmingar uttan úr heimi, ikki minst 

ungdómar uttanlands, sum hava foreldur, ið eru ættaði úr Føroyum. 

Heystskeiðið 2017 var fullsett við 32 næmingum. Várskeiðið 2018 var 

eisini fullsett. Talið av umsóknum til heystskeiðið 2018 nærkast 100, 

umsóknarfreistin er 1. juli 2018, pláss eru fyri 40 næmingum á 

heystskeiðnum 2018, og verða sostatt fleiri enn helvtin av 

umsøkjarunum avvístir. Næmingatalið er sostatt farið frá 17 

næmingum fyrsta skeiðið, til 40 næmingar í skeiðunum í 2018. Longu 

nú eru nógvar tilmeldingar til skeiðini í 2019, so alt bendir á, at 

Ítróttaháskúlin eisini verður fullsettir tá.  

Hetta setir krøv um framhaldandi menning av Ítróttaháskúlanum, 

bæði innihaldsliga og hvat viðvíkur fysisku kørmunum. 

Frá byrjan hevur verið arbeitt við langtíðarætlan fyri Ítróttaháskúlan, 

sum eisini fevnir um, at Ítróttaháskúlin skal hava egnan skúlabygning 

og egna næmingabústað. 

Hetta uppritið lýsir viðurskiftini kring nýggja skúlabygningin. 

Næmingabústaðurin verður bygdur í aðrari verkætlan, sum Bústaðir 

stendur fyri, men sum Ítróttaháskúlin kemur at leiga í heildarleigu. 

 

Stýrið fyri Ítróttaháskúlan í Suðuroy 

Stýrið fyri Ítróttaháskúlan í Suðuroy hevur latið gjørt hetta uppritið um 

nýggjan skúlabygning til Ítróttaháskúlan. 

EITT NÝTT 

SPENNANDI 

SKÚLATILBOÐ Í 

FØROYUM 

Ítróttaháskúlin í 
Suðuroy er eitt nýtt 
skúlatilboð, sum er 
staðsett í Vági. 

Á vári 2015 byrjaði 
Ítróttaháskúlin í 
Suðuroy. Fyrsta 
skeiðið var á heystið í 
2016. 

Áhugin fyri Ítrótta-
háskúlanum hevur 
verið óvanliga stórur 
og eftirspurningurin 
eftir at sleppa á 
Ítróttaháskúla er 
stórur. 

Eitt nýtt spennandi 
skúlatilboð í Føroyum 
hevur sæð dagsins 
ljós. Stóri áhugin fyri 
skúlanum, setur eisini 
krøv til framhaldandi 
menning av 
Ítróttaháskúlanum í 
Suðuroy. 
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Í stýrinum fyri Ítróttaháskúlan í Suðuroy eru: 

Dennis Holm, formaður (valdur av Vágs kommunu) 

Eydis Kjærbo, næstforkvinna (vald av Vágs kommunu) 

John Henrik Holm (valdur av Vágs kommunu) 

Bogi Mortensen (valdur av FC Suðuroy, VB, Susvim) 

Ole Wich (valdur av LISA)  

 

Eins og aðrir háskuliar í landinum (Føroya Fólkaháskúli og Húsarhaldsskúli Føroya), so 

Ítróttaháskúlin í Suðuroy ein sjálvognarstovnur. 
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NÝGGJAN SKÚLABYGNING TIL ÍTRÓTTAHÁSKÚLAN 

Ítróttaháskúlin hevur frá byrjan hildið til í leigaðum hølum í Vági, bæði tá umrøður alt skúlavirksemi, 

gistingarstað til næmingar, matarstað og uppihaldsrúm til næmingar, umsitingarhølir til skúlaleiðsluna 

og goymslu til ognir skúlans. Ítróttaháskúlin hevur eisini leigað seg inn í ítróttarhølir, bæði í Vágs 

Høll, í Páls Høll, í Marghøllina og í onnur hølir, t.d. har Ítróttaháskúlin hevur skipað 

venjingarumstøður. 

Í staðin fyri leigumál, har Ítróttaháskúlin í fleiri førum eisini má víkja fyri øðrum brúkarum, hevur verið 

arbeitt við at fáa nýggjan skúlabygning, sum skal hýsa undirvísingar- og fyrisitingarpartinum av 

virksemi skúlans. 

Upprunaliga hevur verið arbeitt við einari tíðarætlan um at Ítróttaháskúlin skuldi seta egnan 

skúlabygning á dagsskrá á fimta árinum hjá Ítróttaháskúlanum. Tíðarætlanin varð grundað á, at man 

hevði væntað, at virksemi tá var vorðið so stórt, at neyðugt var at hugsa um egin hølir. 

Gongdin hesi fyrstu tvey árini á Ítróttaháskúlanum hevur verið heilt framúr góð. Áhugin fyri at koma á 

Ítróttaháskúla er vaksin sera skjótt og nógv skjótari enn nakar hevði væntað. Vóru hølisumstøður til 

tað og fíggjarliga grundarlagið í lagi, so hevði næmingatalið til heystskeiðið 2018 kunnað verið útvið 

100 næmingar. Staðfestast kann eisini, at áhugin er stórur til skeiðini í 2019 og eru longu nú nógvar 

tilmeldingar til vár- og heystskeiðið í 2019. 

Hesin veruleiki hevur ført við sær, at ætlanin um egnan skúlabygning er framskundað.  

Við stórari vælvild frá Mentamálaráðnum og Føroya Løgtingi er fingin til vega stuðulsjáttan, sum førir 

við sær, at farast kann undir skúlabygningin til Ítróttaháskúlan í 2018.  
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STAÐSETING 

Høvuðsparturin av virkseminum hjá Ítróttaháskúlanum hevur verið á leiðini frá Garðabrúgv og Stóra 

Pakkhúsi og vestur til smátturnar við Laksá.  

Alt virksemi við tilknýti til sjógvin – kajakrógvin, kappróður, kaving os.fr. hevur verið út frá 

Garðabrúgv. Økið millum Garðabrúgv og Stóra Pakkhús hevur verið brúkt sum eitt stórt úti-

venjingarøkið. Stóra Pakkhús hevur verið brúkt sum goymsla og neyst, til matarsal, uppihaldsrúm og 

undirvísing og fyrilestrar, og sum skrivstova hjá Ítróttaháskúlanum. Venjingarhølini, sum 

Ítróttaháskúlin hevur gjørt, eru í leigaðum hølum á Gørðunum. 

Økið á Gørðunum er í hjartanum í Vági og er tað eisini tí eitt miðvíst tilval, at staðseta nýggja 

skúlabygning til Ítróttaháskúlan í hesum økinum (myndina tók Bjartur Vest).  

 

Økið á Gørðunum í Vági var fyri 100 árum síðani kraft-sentrið í Vági. Her var høvuðsvirksemi hjá 

stóru fyritøkuni A/S J. Dahl á Gørðunum, sum hevði reiðaravirksemi, fiskaframleiðslu, og nógv 

handilsvirksemi ikki bara í Vági, men kring alt landið. 

 

Fyri 100 árum síðani var økið á Gørðunum miðstaðurin í Vági. Umframt handils- og arbeiðslív, so var 

fólkaskúlin næsti granni hjá húsunum á Gørðunum. Og í økinum var eisini gamla kirkjan í Vági. 

Sostatt hevði stórur partur av bygdini sína dagligu gongd á Gørðunum, antin fólk vóru til arbeiðis ella 

til handils ella annað.  



 
 

6
 

Við menningini av samfelagnum og vøkstrinum av Vági misti økið á Gørðunum nakað av sínum 

týdningi. Vinnuligu miðdepilin í Vági varð fluttur út á keiøkið, og har á leiðini varð eisini bygdur 

nýggjur fólkaskúli í 1951, uttanfyri nýggju kirkjuna, sum varð bygd í 1930unum, vígd í 1939. Virksemi 

í handils- og reiðarafyritøkuni A/S J. Dahl á Gørðunum helt tó áfram til síðst í 1980unum, tá 

fyritøkan, eins og so nógvar aðrar, varð rakt av búskaparkreppuni í Føroyum. 

Seinastu 15 árini hevur økið á Gørðunum tó aftur vorðið eitt týðandi økið í Vági. Handils- og 

reiðaravirksemi er aftur á Gørðunum, har eisini er latin upp kafe og savn. Í Gamla Skúla er tað 

einastandandi Ruth Smith Savnið, og Vágs Sóknar Bygdasavn hevur eisini framsýningarhølir í 

Gamla Skúla. Stóra Pakkhús hjá A/S J. Dahl á Gørðunum er av Vágs Sóknar Bygdasavni endurreist 

í upprunalíki og verður brúkt til alskyns endamál. Í gamla biografinum hjá Jørgen Olsen, Hjá Jugga 

nevndur í Vági, er fyri stuttum latin upp spennandi kafe, sjálvandi við navninum “Hjá Jugga”. 

Tað er eisini í hesum økinum at Ítróttaháskúlin hevur havt sítt høvuðsvirksemi, og hevur 

Ítróttaháskúlin skapt uppaftur størri lív í hesum økinum, sum nú aftur er vorðið ein sera týðandi partur 

av bygdalívinum í Vági. 

Bygningarnir og ein partur av økinum á Gørðunum er privat ogn, men Vágs kommuna eigur eisini 

part av økinum vestanfyri bygningarnar á Gørðunum. Tað er eisini í hesum økinum, at arbeitt verður 

við ætlanum um nýggjan skúlabygningurin til Ítróttaháskúlan. 
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KRØV TIL SKÚLABYGNINGIN 

Á Ítróttaháskúlanum verður undirvíst í ymiskum bókligum lærugreinum, umframt at tað við tilknýti til 

tær ymisku ítróttabreytirnar eisini er ávíst teoretisk frálæra, hetta er eisini galdandi fyri adventure-

breytina.  

Undirvíst verður í lærugreinunum føroyskt og ítrótti (sum m.a. fevnir um fysiologi, anatomi, kost og 

mentala undirvísing). Fyri bæði føroysku og útlendsku næmingunum verður eisini skipað frálæra um 

Føroyar og føroyska samfelagið sum heild. Harumframt verður esiini undirvíst í “føroyskum fyri 

útlendingar”. 

Næmingatalið á Ítróttaháskúlanum ger, at næmingar verða býttir í tveir og tríggjar bólkar, soleiðis at 

venjing og undirvísing kann skipast í bólkum, sum ikki eru ov stórir. Í nýggja skúlabygninginum 

verður eisini hædd tikin fyri hesum. 

Við nýggja næmingabústaðinum, sum eftir ætlan verður liðugur seint í 2019, eru tað møguleikar fyri 

at taka upp til 72 næmingar inn á Ítróttaháskúlan1. Hesum verður eisini tikið hædd fyri hesum í 

nýggja skúlabygninginum. 

Umframt ein bygning við skúlastovum, so er eisini neyðugt at hava hølisviðurskifti til felags tiltøk, til 

dømis felags móttøku við skúlabyrjan, felags hátíðarhald við skúla enda, og felags tiltøk av øðrum 

slag fyri øllum næmingunum saman. 

 

Skúlastovur og felagshøli  

Fyri at tryggja framtíðartørvin verður mælt til, at tað í bygninginum verða tríggjar skúlastovur, sum 

hvør er umleið 60 fermetrar.  

Skúlastovurnar verða atskildar við flytbarum veggjum, soleiðis at skúlastovurnar lætt kunnu broytast 

til eitt stórt høli á umleið 180 fermetrar, sum kann brúkast til ymiskt tiltøk.  

Onnur loyns er, at tað verða tríggjar skúlastovur og eitt sjálvstøðugt felagshøli til ymiskt tiltøk og til 

uppihald í gerandisdegnum2. 

 

Hølir til leiðslu, fyrisiting og lærarar 

Skúlabygningurin skal eisini hava hølir til skúlaleiðsluna, fyrisitingina og lærarar. Hesi hølir fevna um 

skrivstovu til háskúlarleiðaran og hølir til umsitingina, sum fevnir um bókhald og samskipara. 

Harumframt skal verða lærarastova ella arbeiðsrúm við pláss fyri 8-10 fólkum.  

 

Onnur hølisviðurskifti 

Skúlabygningurin skal sjálvsagt eisini hava WC-hentleikar (eisini handikapp wc), goymslu, vaskirúm, 

og durð / inngongd. 

                                                
1 Talið av næmingum er neyvt tengt at játtanini til Ítróttaháskúlan á Løgtingsfíggjarlógini, og ikki bara 
møguleikunum fyri at hýsa næmingum. 
2 Hetta er loysnin, sum arkitekturin hevur valt. 
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Í skúlanum má eisini verða ein vanligur køkur, sum skal nøkta tørvin í gerandisdegnum. Er tørvur á 

størri køks-hentleikum t.d. í samband við endahátíðarhald, so eru tílík hentleikar tøkir aðrastaðni í 

Vági. Ein møguleiki er køkurin verður í einum av teimum trimum skúlastovunum, soleiðis at tað ikki 

skal eitt nýtt rúm gerast til køkin. 

Umframt nevndu hølisviðurskifti til skúlabygningin, so hevur Ítróttaháskúlin eisini tørv á stórum 

goymsluhølum til alla útgerðina, sum er í samband við adventurbreytina – talan er bæði um 

klatriútgerð, kajakkir, kavara-búnar og mangt annað. Í dag verður hetta goymt í leigaðum hølum og 

er tørvur á 120-150 fermetrum til hetta endamál. 

 

Mett fermetratal 

Mett verður at fermetratalið á ymisku hølunum verður umleið hetta sum í yvirlitinum niðanfyri. 

Tríggjar skúlastovur (à 60 m2) 180 m2 

Skrivstova til skúlaleiðsluna 20 m2 

Skrivstova til umsiting 25 m2 

Lærarastova 30 m2 

Trý wc 10 m2 

Goymsla (bara til bókliga skúlavirksemi) 20 m2 

Vaskirúm 5 m2 

Durður / inngongd 30 m2 

Tilsamans 320 m2 

Við sjálvstøðugum felagshøli verður fermetratalið størri. 

Tilsamans er tørvur á umleið 320 fermetrar til sjálvan skúlabygningin, umframt 120-150 fermetrar til 

goymslu av útgerð. 

 

Innbúgv og annað 

Umframt sjálvan bygningin, so skal eisini innbúgv, bæði til skúlastovur og onnur hølir, í 

skúlabygningin hjá Ítróttaháskúlanum. Innbúgvið fevnir eisini um tøkniliga útgerð, útgerð til lítlan køk 

(ikki industri-køk) vm. 
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BYGGJA NÝTT ELLA UMBYGGJA BYGNING TIL NÝTT 

Leiðsla og stýrið í Ítróttaháskúlanum hevur arbeitt við ætlan, sum fevnir um antin  

a) at byggja nýggjan skúlabygning á vestara parti á økinum á Gørðunum ella  

b) at keypa ein av verandi bygningnum og umbyggja hann til nýggjan skúlabygning.  

Møguleikarnir fevna um at byggja nýggjan bygningin vestanfyri sokallaða Vaskiskúrin á Gørðunum 

(hvíti bygningurin á myndini niðanfyri) ella at keypa Vaskiskúrin á Gørðunum og umbyggja hann til 

skúlastovur. 

 

Stýrið hellur meiri til seinni loysnina, at keypa Vaskiskúrin á Gørðunum og umbyggja hann til 

skúlabygning, soleiðis at lív verður skapt í bygningunum, sum eru í økinum frammanundan, heldur 

enn at hesir standa tómir og uttan innihald.  

 

Umbyggja Vaskiskúrin á Gørðunum 

Stýrið fyri Ítróttaháskúlan hevur á fundi í august 2018 endaliga tikið støðu til, at besta loysnin er at 

keypa Vaskiskúrin á Gørðunum og atknýttu bygningar. Uppskot er síðani gjørt av Kontrast 

arkitektum (sí viðheft hesari fílu) til broytingar av verandi bygningum á Gørðunum til skúlabygning til 

Ítróttaháskúlan. 

 

Kostnaðarmeting 

Mett verður, at keyp og umbygging av nevndu bygningum fer at kosta umleið 6,0 mió. kr. Neyvar 

kostnaðarmetingar verða gjørdar, tá projekteringin er liðug. Hetta arbeiðið fer tó ikki ígongd fyrr enn 

Mentamálaráðið og Landsverk hava góðkent, at hesin bygningurin kann umbyggjast til skúlabygning. 

 

Stuðulsjáttan á Fíggjarlógini 

Løgtingið hevur á Fíggjarlógini fyri árið 2018 játtað 1,0 mió. kr. í stuðulsjáttan til Ítróttaháskúlan í 

Suðuroy, við ætlan um at sama játtan verður latin í 2019 og 2020, tilsamans 3,0 mió. kr.  
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Stuðulsjáttanin á Fíggjarlógini er av slíkum slag, at hon krevur at samsvarandi játtan fyriliggur frá 

øðrum og verða 3,0 mió. kr. fingnar til vega frá lokalsamfelagnum, tvs. frá kommunum, lokalum 

stuðlum og frá Ítróttaháskúlanum sjálvum. 

 

Vágs kommuna stuðlar 

Vágs kommuna hevur frá byrjan víst stóra vælvild yvirfyri Ítróttaháskúlanum og hevur eisini víst 

vælvild yvirfyri ætlanini um at nýggjan skúlabygning til Ítróttaháskúlan.  

Kommunan er av teirri sannføring, at góð hølisviðurskifti hava stóran týdning fyri virksemi hjá 

Ítróttaháskúlanum – og at ein skúli av hesum slagi eigur at hava egin skúlahølir. Vágs kommuna 

hevur av somu orsøk eisini víst vælvild yvirfyri at stuðla skúlabyggingini og fara Vágs Býráð og 

avvarandi nevndir eisini at hendan spurning, tá tíðin er búgvin. 

 

Lánifíggjað umbyggingina 

Leiðslan á Ítróttaháskúlanum hevur saman við stýrinum arbeitt við ætlan um at lánifíggja 

umbyggingina av Vaskiskúrinum á Gørðunum, soleiðis at bygningurin kann gerast klárur í einum, 

heldur enn í trimum tíðarskeiðum í 2018, í 2019 og í 2020. Ætlanin er, at stuðulsjáttanin frá 

Mentamálaráðnum fer til niðurrindan av lániskuldini, á sama hátt sum lokala játtanin fer til lánsgjøld. 

Stýrið er samt um, at verkætlanin skal ikki fara uppum 6 mió. kr. 

1 mió. kr. er játtað á Fíggjarlógini fyri 2018, og verður tí farið undir at fáa tilvega fígging á upp til 5 

mió. kr., soleiðis at ætlanin kann fara ígongd og gerast liðug í einum. 

Játtanin á 1 mió. kr. í 2019 og 1 mió. kr. í 2020 verður goldin beinleiðis inn á lánið. Og heldur 

Ítróttaháskúlin so lánsgjøldini fyri restina av skuldini, í mesta lagi 3 mió. kr. 

Ítróttaháskúlin hevur í dag hølisútreiðslur í samband við at skúlin leigar seg inn í bygningar til 

undirvísíng, venjing, uppihald o.a. Hesir høliskostnaðir fara til at rinda lánikostnaðin. 
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ARBEIÐSÆTLAN 2018 

Á vári 2018 varð upprit um nýggja skúlabygningin til Ítróttaháskúlan í Suðuroy lagt fyri stýrið í 

Ítróttaháskúlanum. 

 

FEBUAR - APRÍL 2018:  
Upprit um skúlabygning gjøgnumgingið og samtykt av leiðslu og starvsfólkum á Ítróttaháskúlanum 

og av stýrinum fyri Ítróttaháskúlan. 

 

JUNI - AUGUST 2018:  

• Samskift hevur verið við arkitekt um at gera uppskot um dagføring av Vaskiskúrinum á 

Gørðunum út frá krøvunum til hølir. Umframt uppskot til dagføring, so verður eisini gjørd ein 

kostnaðarmeting av hvat tað kostar at gera dagføringarnar. Ætlandi verður komið á mál við 

hesum í august. 

• Samskift verður eisini við Mentamálaráðið um framhaldandi játtan á Fíggjarlógini fyri 2019 og 

2020 í tráð við játtanina á Fíggjarlógini fyri 2018.  

 

AUGUST - OKTOBER 2018:  

• Tekningar verða gjørdar lidnar. 

• Neyðugar góðkenningar verða fingnar til vega frá Mentamálaráðnum og Landsverk. 

• Fígging av bygninginum verður fingin uppá pláss, soleiðis at øll verkætlanin er fíggjað, tá 

farið verður ígongd.  

• Umsókn verður send Vágs kommunu um byggiloyvið. 

• Farið verður undir at bjóða arbeiði út og gera avtalur um arbeiðstøkuna. Ætlan verður eisini 

gjørd fyri byggingina, bygginevnd, byggieftirlit os.fr.  

 

OKTOBER - NOVEMBER 2018 
Farið verður undir at bróta niður og síðani umbyggja Vaskiskúrin á Gørðunum til skúlabygning. 

 

HEYSTIÐ 2019 

Skúlabygningurin stendur liðugur klárur at taka í nýtslu til skúlabyrjan á heystið 2019. 
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FYRSTU TEKNINGARNAR AV SKÚLABYGNINGINUM Í 

VASKISKÚRINUM Á GØRÐUNUM 

Hjálagt í sjálvstøðugari fílu. 


