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Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr. 98/2019: Uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar við 

serkunnleika á dagstovnaøkinum og við serkunnleika í sernámsfrøði  

 

Sirið Stenberg hevur vegna Tjóveldi lagt málið fram 6. mars 2020, og eftir 1. viðgerð 21. apríl 2020 

er tað beint Trivnaðarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 30. apríl og 12. mai 2020. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Kommunufelagið, MEGD, Føroya Pedagogfelag, 

landsstýrismannin í almannamálum, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, saman við 

Almannaverkinum, og við landsstýrismannin í uttanríkis- og mentamálum, Jenis av Rana, saman við 

Fróðskaparsetri Føroya. 

 

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

 

Meirilutin (Uni Rasmussen, Rósa Samuelsen, Jóhan Eli Poulsen og Erhard Joensen) er vitandi um, 

at stórur tørvur er á námsfrøðingum við servitan um barnagarðspedagogikk innan dagstovnaøkið og 

sernámsfrøðiliga økið. Tí varð tað niðurfelt í samgonguskjalið, at skipanin við Fróðskaparsetrinum 

verður endurskoðað, og at lærara- og námsfrøðiligu útbúgvingarnar verða eftirmettar. 

  

Stórur tørvur er á námsfrøðingum, og fyri dagstovnaøkið kann tað vera ein vansi, at starvsfólkini ikki 

hava eina serstaka útbúgving og kunnleika í barnagarðs-/dagstovnapedagogikki. Høvuðsuppgávan 

hjá dagstovnum er at geva børnum fjølbroyttar møguleikar at menna og menta seg, út frá 

dagstovnalógini og í námsfrøðiligu stevnumiðunum fyri dagstovnar. 

  

Umframt at menna og menta børnini, er uppgávan hjá námsfrøðingum at taka hond um tey børn, sum 

hava ein serligan tørv ella avbjóðing, so tey persónliga hava møguleikan at mennast, eisini saman við 

øðrum børnum. Harumframt er uppgávan at uppspora og tryggja, at børn mennast eftir førleika, so 

tey kunnu búnast, til tey skulu í skúla.  

 

Trivnaður hjá børnum er ein felags ábyrgd, og eitt gott barnalív verður skapt í felag. Tað er av 

alstórum týdningi, at tey, ið starvast við børnum, hava førleika at meta um trivnaðin og varnast tekin 

um væntandi trivnað - og taka støðuna upp saman við foreldrunum, tá gerandisdagurin hjá barninum 

gerst trupul.  

  

Tað kann vera ein vansi fyri námsfrøðiliga arbeiðið á dagstovnunum, at starvsfólkini ikki hava eina 

útbúgving, sum fer í dýpdina í barnagarðspedagogikkinum og at útbúgvingin ikki gevur 

starvsfólkunum eitt gott grundarlag fyri serkunnleika í barnagarðspedagogikki.  

 

Samgongan ætlar eisini, at samskipan millum dagstovnaøkið og fólkaskúlan verður ment, og at 

dagstovnalógin verður endurskoðað. 
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Út frá hesum er neyðugt at hyggja eftir um dagstovnalógin, m.a. grein 5, sum fevnir um børn við 

serligum tørvi, er nøktandi. Eisini er neyðugt at góðskutryggja, at børnini fáa í boði tey røttu 

menningartilboðini. 

  

Dagstovnarnir mugu hava trygd fyri, at tá tey koma til ta niðurstøðu, at neyðugt er at fáa útgreiningar 

gjørdar á Sernámi, skal tað ganga skjótt, so hjálpin kann setast inn sum skjótast.  

 

Uppskotið er gott, og viðgerðin í nevndini hevur verið sera góð og gevandi.  

  

Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum hevur upplýst fyri nevndini, at samgongan hevur 

sett sær fyri, at arbeitt verður við hesum og at arbeitt verður við einari loysn. Meirilutin metir tí ikki, 

at tað er neyðugt at heita á landsstýrismannin um at arbeiða við hesum málinum, tá arbeiðið longu er 

sett í gongd. 

 

Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at 

samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Sirið Stenberg, Aksel V. Johannesen og Hervør Pálsdóttir) tekur undir við málinum við 

hesum viðmerkingum:  

 

Minnilutin vil vísa á, at tað er alstórur tørvur á at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar til at røkja tær 

tænastur, sum eru og verða neyðugar, bæði nú og komandi. Bæði í kommununum og hjá landinum.  

 

Í tilfari, sum nevndin hevur fingið frá Mentamálaráðnum er upplýst, at vit í verandi støðu als ikki liva 

upp til ásetingarnar í lógini um at 2/3 av starvsfólkunum skulu hava námsfrøðiliga útbúgving. Víst er 

eisini á, at júst tann støðan er versnandi. Í løtuni eru 37,8% av starvsfólkunum á dagstovnaøkinum 

námsfrøðingar, har lógarfesta kravið er minst 2/3. Í tølum svarar hetta til, at 335 námsfrøðingar 

mangla bara fyri at røkka ásetingunum í lógini á dagstovnaøkinum. Um øll starvsfólkini skuldu verið 

námsfrøðingar, skuldu 723 námsfrøðingar verið afturat á dagstovnaøkinum.   

 

Almannaverkið hevur upplýst nevndini, at 46% av starvslýsingunum eftir námsfrøðingum eydnast. 

35% eru úrslitaleysar og 19% ónøktandi. Hetta er ein stórur trupulleiki, sum gongur út yvir 

tænasturnar. Upplýsingar hjá Pedagogfelagnum vísa, at talið av nýggjum námsfrøðingum, sum koma 

út av Setrinum, bert nøktar talið av námsfrøðingum, sum fara frá.  

 

Barnatalið er hækkandi, Almannaverkið skal byggja nýggjar stovnar og nýggj lóg um almannatrygd 

og tænastur er júst samtykt. Og hesi fara bara at økja um tørvin á enn fleiri námsfrøðingum, sum vit 

frammanundan longu hava ov fáar av.  

 

Tí snýr tað seg fyrst og fremst um at handla skjótt og tryggja, at 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. Longri vit bíða, truplari verður neiliga 

ringrásin at bróta.  

 

Minnilutin er sannførdur, um at tað hevði verið til fyrimuns fyri námsfrøðiliga økið, um tað 

útbúgvingarliga bar til at útbúgva seg annahvørt á smábarnaøkinum ella á serstovnaøkinum, møguliga 

við ávísum felags undirvísingartíðarskeiðum.  
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Nevndin hevur fingið upplýst, at seinnu árini hevur størsti parturin av teimum lesandi valt 

sernámsfrøði sum sergrein. Og at smábarnaøkið ikki er serlig grein á hvørjum ári. Hetta kann vera 

ein stórur vansi fyri smábarnaøkið. Hinvegin er tað eisini ein vansi fyri serstovnaøkið, at útbúgvingin 

kann vera ov breið. Júst hvussu hetta kann skrúvast saman við atliti at tørvinum hjá bæði smábarna- 

og serstovnaøkinum, eiga fakfólk at vera tey røttu at meta um. Men fyri borgaran og harvið samfelagið 

alt er tað heilt víst ein fyrimunur, at útbúgvingarnar verða meira málrættaðar til ymisku økini. Tað 

kann uttan iva bøta um dygdina, sum er so grundleggjandi í teimum tænastum, vit veita.  

 

Tað eru eisini onnur viðurskifti, sum hava ávirkan á pedagogstørvini. Strongd og stórt arbeiðstrýst, 

lágar normeringar, skiftandi vaktir, lutfalsliga lágt lønarlag og annað hevur sjálvsagt eisni týdning. 

Hesi viðurskifti eiga eisini at fáa størri rúmd í politisku skipanini.  

 

Við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið. 

 

 

 

 

Trivnaðarnevndin, 26. mai 2020 

 

 

 

 

Uni Rasmussen  Sirið Stenberg 

 formaður   næstformaður 

 

 

 

Aksel V. Johannesen Hervør Pálsdóttir Rósa Samuelsen 

 

 

 

Jóhan Eli Poulsen  Erhard Joensen 

  

 

 


