
From: Martin Mouritsen  
Sent: 4. maj 2020 14:21 
To: Hallur Markná   
Subject: Musikkskúlaskipanin bíðilistar 
  
Hey Hallur 
  
Til Fíggjarnevndina. Mál 114. 
  
Kristina Háfoss bað á netfundinum fríggjadagin um at fáa at vita hvussu nógv børn ið bíða at sleppa í 
musikkskúla kring landið. 
  
Tølini frá í fjør, í viðfestinum, eru enn galdandi. Hetta er talið á teimum sum kunnu byrja beinanvegin. Altso, 
nýføðingar o. o. eru ikki tald við her. 
  
Vinaliga 
Martin Mouritsen 
Tlf 216462 
  
Musikkskúlaskipanin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:216462


Bill Justinussen 

løgtingsmaður 

 

 

Munnligur fyrispurningur 

til 

Honnu Jensen, landsstýrismann í undirvísingarmálum 

Viðvíkjandi Musikkskúlunum 

 

 

1. Hvussu nógvir næmingar standa á bíðilista hjá Musikkskúlanum tilsamans kring alt landið? 

Talið av næmingum kring landið, sum kunnu byrja beinanvegin, er umleið 834.  

(Enn fleiri eru uppskrivað, serliga í Havn).  

 

2. Hvussu nógvir næmingar standa á bíðilista hjá Musikkskúlanum í Havn, Klaksvík, Runavík, 

Vágum, á Tvøroyri og í Vági? 

Havn: 400 (693 eru uppskrivað) 

Klaksvík 140  

Runavík 109  

Vágum: 100 

í Suðuroyar Musikkskúla: 24 

í restini av landinum: 61 

 

3. Hvussu verður raðfest, tá næmingar verða tiknir inn?  

Børn og ung verða tikin inn fyrst, og tey sleppa í høvuðsheitum inn í tí raðfylgju, ið tey hava 

meldað seg til. Í lærugreinatilboðnum verða atlit tikin til, at musikkskúlarnir kunnu stuðla 

undir eitt fjøltáttað tónleikalív á staðnum og í landinum yvirhøvur. 

 

4. Hvussu verður játtanin til musikkskúlan býtt kring landið? Er ein býtislykil eftir 

fólkatalinum? Tímatalið verður býtt til musikkskúlarnar eftir samlaða barnatalinum 0-18 ár í 

kommununum sum hava musikkskúla. 

 

Hvussu ætlar landsstýrismaðurin at tryggja, at øll børn, sum ynskja tað, sleppa til undirvísing 

hjá musikkskúlanum?   

 



Viðmerkingar: 

Musikkskúlaskipanin er sera væl umtókt og mong eru tey, sum hava fingið sína tónleikaligu 

grundútbúgving haðani. Kring alt landið og í øllum samfelagnum gera fólk, sum hava sín 

tónleikaliga uppruna í musikkskúlanum, stórt gagn í øllum hugsandi høpi. Føroya 

Symfoniorkestur er besta prógv um tað ovurstóra virði, musikkskúlin hevur fyri tónleikaliga 

støðið og virksemið í landinum. Musikkskúlin er so væl umtóktur, at ikki øll, sum ynskja tað, 

fáa lut í skipanini. Tað hoyrist um langar bíðirøðir av næmingum, sum ikki sleppa framat vegna 

ov lítla peningaliga játtan. Spurningurin er sera viðkomandi fyri tey mongu, sum veruliga tráa 

eftir at fáa tónleikaundirvísing. Ein skipan, har nøkur sleppa framat, meðan onnur ikki sleppa, 

skeiklar samanhaldið og javnvágina í lokalsamfelagnum millum børn og ung. Fyri at varpa ljós 

á trupulleikan verða spurningarnir settir landsstýrismanninum við mentamálum.  

 

 

Á Løgtingi, 19. mars 2019 

Bill Justinussen 

 
 


