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í 

 

ungdómstingmáli nr. 8/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 

(Undirvísing í handaverki og list í framhaldsdeildini) 

 

Trygvi S. Nielsen, Naina Mortensen, Bára Guttesen og Beinta Dalfoss Joensen, ungdómstinglimir, 

hava vegna 9.a í Tvøroyar skúla lagt málið fram tann 3. februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 3. 

februar 2020 er tað beint Mentanarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 3. februar 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Føroya Lærarafelag. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Petur Debes Fjallsbak, Inga Maria Joensen, Kristina Verlandsdóttir Hayfield, Nikolina 

Ravnsfjall, Krista Ludvig, Sólja Kallsberg og Jóan Petur Olsen) heldur tað vera óneyðugt at hava 

frálæru í smíð og heimkunnleika í 1. og 2. flokki, og heldur harumframt, at frálæran í hesum eigur 

at steðga eftir 7. flokk.  

 

Meirilutin setir tískil fram soljóðandi 

 

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

 

1. Í § 1 verður § 5, stk. 2, nr. 4 orðað soleiðis: 

”4) Handaverki og list: 

a) Sangi og tónleiki: 1.-9. Skúlaári 

b) Tilevning: 1.-9. skúlaári 

c) Handarbeiði: 1.-9. skúlaári 

d) Smíð: 3.-7. skúlaári 

e) Heimkunnleika: 3.-7. skúlaári.” 

 

Við hesi broyting tekur meirilutin undir við málinum og mælir Ungdómstinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

Minnilutin (Elin Christiansen, Naina Mortensen, Karl Jákup Hansen og Rannvá Tausen) er samdur 

við meirilutanum í, at tað er óneyðugt at hava frálæru í smíð og heimkunnleika í 1. og 2. flokki, 

men er kortini ósamdur við meirilutanum í, at frálæran í hesum eigur at steðga eftir 7. flokk.  

 

Minnilutin setir tí fram soljóðandi 

 

 

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

 



1. Í § 1 verður § 5, stk. 2, nr. 4 orðað soleiðis: 

”4) Handaverki og list: 

a) Sangi og tónleiki: 1.-9. Skúlaári 

b) Tilevning: 1.-9. skúlaári 

c) Handarbeiði: 1.-9. skúlaári 

d) Smíð: 3.-9. skúlaári 

e) Heimkunnleika: 3.-9. skúlaári.” 

 

Við hesi broyting tekur minnilutin undir við málinum og mælir Ungdómstinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

Mentanarnevndin, 4. februar 2020 

 

 

 

 

Petur Debes Fjallsbak  Inga Maria Joensen Naina Mortensen 

formaður 

 

 

Kristina Verlandsdóttir Hayfield Karl Jákup Hansen Nikolina Ravnsfjall 

 

 

 

Rannvá Tausen  Krista Ludvig Elin Christiansen 

 

 

 

Sólja Kallsberg  Jóan Petur Olsen 

 


