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Uppskot 

til 

Samtyktar 

 

Løgtingið heitir á landsstýrið um at gera eina ætlan fyri, hvussu vit fáa útbúgvið fleiri 

námsfrøðingar við serkunnleika á dagstovnaøkinum, og við serkunnleika í sernámsfrøði.  

 

Viðmerkingar: 

Tað er alstórur tørvur á at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar til at røkja tær tænastur, sum eru 

og verða neyðugar, bæði nú og komandi. Hetta bæði í kommununum og hjá landinum. 

Tíðin er komin til at gera ætlan fyri, hvussu vit tryggja okkum, at vit eru før fyri at møta 

framtíðar avbjóðingum á námsfrøðiliga økinum.  

Tað hevur verið nógv alment frammi, at mangul er á útbúnum námsfrøðingum. Eisini hevur 

tað verið til umrøðu í Løgtinginum, um minimumsnormeringar eiga at verða ásettar. 

Samanumtikið hevur kjakið bent á, at námsfrøðiliga økið er spert. Talið á børnum er hækkað, 

tíbetur, men hetta setir eisini krøv til námsfrøðilgu dagstovnatilboðini. Víst hevur verið á 

truplar arbeiðsumstøður við strongd, trongum normeringum og frustratiónum. Tó sera ymiskt 

millum stovnar og millum øki í landinum.   

Eisini á námsfrøðiliga økinum hjá landinum t.d barnaheimið, serstovnar, sambýli, verkstøð 

o.a vísir tað seg at vera trupult at fáa nokk av skikkaðum starvsfólkum. Hesin málbólkur er 

viðbrekin og hevur sjálvsagt tørv á dugnaligum og væl skikkaðum starvsfólkum. 

Góða gongdin í samfelagnum, har vit gerast alsamt fleiri, samstundis sum miðalaldurin 

veksur og arbeiðsloysið er lágt, er eitt stórt ríkidømi. Hetta setir tó eisini krøv til okkara 

framtíðar dagstovnaøki og til serstovnaøkið hjá landinum. Krøv, sum vit eru før fyri at møta 

útbúgvingarliga, tí vit kunnu útbúgva fólkini í Føroyum.  

Tøl frá avvarðandi fakfelag vísa, at tørvur longu nú er á starvsfólkum. Tað hevur eisini verið 

alment frammi, at Almannaverkið hevur trupult við at fáa nokk at skikkaðum starvsfólkum. 



Tí snýr tað seg fyrst og fremst um, hvussu vit kunnu taka fleiri inn í útbúgvingarskipanina. 

Bíða vit við hesum, kann tað gerast trupult at taka fleiri inn, tí ein partur av útbúgvingini er 

starvsvenjingin, sum krevur, at útbúgvin starvsfólk eru at standa fyri. Útbúgvin stavsfólk eru 

ein fortreyt fyri, at vit megna at útbúgva fleiri. Eisini snýr tað seg í stóran mun um, at vit 

útbúgvingarliga leggja dent á serfrøðina á ymisku námsfrøðiligu økjunum. Dagstovnaøkið og 

sernámsfrøðin eru sergreinar hvør sær. Í okkara grannalondum eru tað tvær ymiskar 

útbúgvingar. 

Í dag hava vit eina felags útbúgving fyri námsfrøðingar. Vit síggja í grannalondunum at 

útbúgvingarnar eru sundurbýttar í barnapædagogar og sosialpedagogar. Hetta gevur góða 

meining, eisini hjá okkum. Økini eru ymisk og tørvirnir als ikki teir somu, hóast felags 

gundstøði kann vera. Hetta hevur havt við sær, at mann er farin frá eini breitt fevnandi 

útbúgving til ymiskar serútbúgvingar. 

Barnagarðstilboðið skal byggja á eina námsføði, sum m.a skapar rúmd og lærumøguleikar 

fyri øll børn at mennast og mentast í umsorganarliga tryggum kørmum. Dentur er lagdur á 

spæl og at menna undran og forvitni hjá børnunum.  

Dagstovnaøkið er skipað í lóg fyri seg. Somuleiðis eru serlig námsfrøðilig stevnumið sett fyri 

dagstovnaøkið. Harafturat er eitt Dagstovnaráð. Her síggja vit skilnað millum serstovna- og 

sernámsfrøðiliga økið.  

Taka vit serstovnaøkið ella sosialpedagogiska økið, so er starvsøkið bústovnar, 

sosialpsykiatri, verkstøð og veristøð, stuðulstænasta v.m. Hetta er heilt annað starv enn á 

barnagarðsøkinum og krevur tí eisini aðrar førleikar. Starvsøkið er í stóran mun vaksin ella 

hálvvaksin fólk við serligum avbjóðingum, sum krevja serliga fakliga vitan. Tað veri seg 

psykiatri, menningarórógv, ymisk brek ella aðrar avbjóðingar.  

Tað er ongin ivi um, at hesi bæði øki eru líka týdningarmikil. Tey eru bara ymisk og krevja 

ymiskt. Tí er tað ivasamt, um tað ber til at fáa nóg góða dygd í bæði økini við somu 

útbúgving.  

Fyri at geva dygdargott grundarlag fyri góðskuni á báðum økjum hevði verið skilagott at 

viðgjørt, um tvær útbúgvingarleiðir betur høvdu nøktað tørvin í føroyska samfelagnum. 

Góðskan í teimum námsfrøðiligu tilboðunum, vit veita, er í stóran mun treytað av, hvussu væl 

starvsfólkini eru  fakliga skikkað. Tí eiga vit altíð at stíla eftir hægstu fakligu góðsku til 

okkara børn og borgarar annars, sum tørva tænastu.  

Hugsanin í hesum umfari er, at landsstýrið saman við teimum, sum varða av, ger eina 

ítøkiliga ætlan fyri, hvussu vit útbúgva fleiri, og viðger møguleikan at fáa sett tvær ymiskar 

pedagogútbúgvingar í verk.  
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