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Uppskot 

 

til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 

(Lækka tímatalið) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um 

fólkaskúlan, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 52 frá 7. mai 2019 verður í § 

19, stk. 2   

 

”Undirvísingartímatal næminganna um 

vikuna í hvørjum flokki eigur frá 1. august 

2008 í minsta lagi at vera:  

1) Í 1. flokki, 24 tímar, 

2) í 2. flokki, 26 tímar, 

3) í 3. flokki, 28 tímar, 

4) í 4. flokki, 30 tímar, 

5) í 5. flokki, 31 tímar, 

6) í 6. flokki, 31 tímar, 

7) í 7. flokki, 31 tímar, 

8) í 8. flokki, 28 tímar og 

9) í 9. flokki, 28 tímar. ” 

 

broytt til:  

 

”Undirvísingartímatal næminganna um 

vikuna í hvørjum flokki eigur frá 1. august 

2008 í minsta lagi at vera:  

1) Í 1. flokki, 21 tímar - miðal 4,2 tímar um 

dagin, 

2) í 2. flokki, 24 tímar - miðal 4,8 tímar um 

dagin, 

3) í 3. flokki, 26 tímar - miðal 5,2 tímar um 

dagin, 

4) í 4. flokki, 28 tímar - miðal 5,6 tímar um 

dagin, 

5) í 5. flokki, 30 tímar - miðal 6 tímar um 

dagin, 

6) í 6. flokki, 31 tímar - miðal 6 tímar um 

dagin, 

7) í 7. flokki, 31 tímar - miðal 6 tímar um 

dagin, 

8) í 8. flokki, 28 tímar - miðal 5,2 tímar um 

dagin og 

9) í 9. flokki, 28 tímar - miðal 5,2 tímar um 

dagin. ” 

 

 
§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

  

 



Viðmerkingar  
Tímatalið verður broytt soleiðis, at vallærugreinar ikki eru íroknaðar. 

Við at minka um skúlatímarnar, fáa næmingar meira tíð í frítíðini til onnur ting enn bert skúlan. Skúlin 

fyllir sera nógv í gerandisdegnum og er týðandi fyri framtíðina hjá næmingunum.  

Um vit taka nakrar tímar av tímatalvuni, hava vit pláss og pening til at hava tveir lærarar í t.d. 

høvuðslærugreinunum, føroyskum og støddfrøði. Eisini hava lærararnir meira tíð at fyrireika seg uppá 

tímarnar, teir undirvísa í.  

Við hesum fáa næmingarnir ta hjálp, teimum tørvar, tí tað eru fleiri lærarar at hjápa, men eisini verður 

tað meira skil á tímunum og effektivari undirvísing. Kanningar vísa, at próvtalið verður í miðal 0,20 

hægri, um mann hevur fleiri tímar. Vit meta, at hetta er týdningarleyst, og vit meina eisini, at góðskan á 

útbúgvingini verður minst líka góð við at seta ein lærara inn afturat.  

Umframt fakligu grundgevingarnar, so vísa kanningar av sálarligu heilsuni hjá næmingunum, at strongd 

hjá næmingum er hækkað orsakað av próvtalskrøvum og ov nógvum tímum. Ein kanning frá Statens 

Institut for Folkesundhed í 2017 vísir, at 36,3 % av kvinnum og 18,2 % av monnum  í aldrinum 16-24 ár 

fáa strongd. Hetta kemur m.a. av avriksótta í skúlanum, kravi og væntanum frá lærarum, familju og 

vinum.  

Uppskotssetararnir meina, at uppskotið fer at flyta fokus frá eini sonevndari avriksmentan til eina 

”læringarmentan”, har næmingar og lærarar ikki verða strongd um próvtøl, men heldur trívast, og 

kunnleikin og gleðin hjá næmingunum at læra mennist.  

Uppskotið veitir frælsi til orku og tíð hjá næmingum, soleiðis at vit brúka minni tíð í skúlanum, men 

gera skúladagin effektivari. Hetta fer, í fleiri førum, at fyribyrgja tí stóra trýsti, sum næmingarnir eru 

undir.  

Uppskotið fer sannlíkt eisini at hava eina gagnliga ávirkan á nøgdina av sjúkrameldingum seinni í 

lívinum, tí um næmingarnir uppliva strongd sum ung, fylgir tað teimum ofta víðari í lívinum. Soleiðis at 

tá ið tey verða eldri, tørvar teimum ikki viðgerð, ti ein viðgerð kostar samfelaginum nógvan pening.  

 

Á Ungdómstingi, 3. februar 2020 

 

Nikolina Ravnsfjall  Dina Poulsen  Áki Stenberg 


