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Løgtingið 

Tinghúsvegur 1-3 

100  Tórshavn 

   

 

Dagfesting: 1. oktober 2018 

Tygara ref.:    

Máltal.: 18/00006-26 

 

Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning frá Kristionnu Winther Poulsen, løgtingskvinnu, nr. 13/2018 eftir 

Tingskipanini § 52a. Fyrispurningur um undirvísing í føroyskum fyri tilflytarar, settur 

landsstýrismanninum í mentamálum, Rigmor Dam (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi. 

 

1. Hvørji átøk eru í gongd fyri at fáa eitt skipað og standardiserað tilboð til undirvísing í 

føroyskum sum annaðmál fyri tilflytarar? 

2. Hvat kann landsstýrismaðurin siga um arbeiðið við at framleiða undirvísingartilfar til 

undirvísing í føroyskum sum annaðmál? 

3. Hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin við at útbúgva fólk til at undirvísa í føroyskum 

sum annaðmál?  

4. Hevur landsstýrismaðurin tryggjað, at ein møgulig námsætlan í føroyskum sum annaðmál 

verður í samsvari við altjóða standardar, til dømis CEFR, Common European Framework of 

Reference for Languages?  

5. Hvussu ætlar landsstýrismaðurin at tryggja, at tilboðið um undirvísing í føroyskum fyri 

tilflytarar verður eins kring alt landið? 

 

Svar 

 

Til 1: Ásannadi tann stóra týdning, sum málsligur førleiki hevur í integratiónstilgongdini hjá tí 

einstaka og sum fortreyt fyri luttøku í samfelagnum sum heild viðvíkjandi arbeiði og útbúgving 

og í sosialum, samfelagsligum og privatum viðurskiftum, hevur Mentamálaráðið í mong ár í 

samstarvi við kommunurnar skipað fyri skeiði í føroyskum máli og mentan.  

 

Talið av tilflytarum er økt, og eru tilflytararnir úr fleiri ymiskum londum og tosa ymisk tungumál.  

 

Sum liður í arbeiðinum at bjóða útlendingum somu undirvísing í føroyskum máli, mentan og 

samfelagsviðurskiftum tók Mentamálaráðið í 2015 stig til at gera námsætlan fyri føroyskt sum 

fremmandamál. Námsætlanin hevur verið í gildi síðani skúlaársbyrjan í 2016 og er grundarlag 

undir undirvísingini hjá vaksnum í føroyskum máli, mentan og samfelagsviðurskiftum. Atlit verða 

sjálvsagt tikin til førleikan hjá tí einstaka.  

 

Hetta skuldi virkað fyri einari eins undirvísing til allar tilflytarar, men samstundis mugu vit hava í 

huga, at støðið má takast í tí einstaka, tí teirra førleiki er ymiskur, summi hava lítla skúlagongd og 

uppaftur onnur hava akademiska útbúgving. Eisini við atlit at hesum er námsætlanin skipað í 

trimum stigum, FFM1, FFM2 og FFM3. 
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FFM1: Undirvísingin er ætlað útlendingum við lítlari og ongari skúlagongd, og sum hava vantandi 

lesi- og skriviførleika, og sum ikki duga latínska alfabetið. Støðið svarar til um leið  fyrsta 

undirvísingarpart fólkaskúlans. 

FFM2: Undirvísingin er ætlað útlendingum við stuttari skúlagongd, og sum kunnu væntast at læra 

lutfalsliga seint. Støðið svarar um leið annan undirvísingarpart fólkaskúlans. 

FFM3: Undirvísingin er ætlað útlendingum við longri skúlagongd, og sum kunnu væntast at læra 

lutfalsliga skjótt. Støðið svarar um leið til triðja undirvísingarpart fólkaskúlans. 

Hvørt skeið byggir á tað undarfarna, og næmingur skal hava staðið eitt skeið ella hava tilsvarandi 

kunnleika fyri at kunna fara á næsta skeiðið. Eftir lokið FFM3 ber til hjá næmingum, sum ynskja 

tað, at fara longur í føroysku skúlaskipanini. 

Hvør partur hevur umleið 300 tímar og endar við roynd. FFM1 og FFM2 enda við innanhýsis 

roynd, sum skúlin sjálvur skipar fyri. FFM3 hevur roynd, sum er eins um alt landið, sum 

Mentamálaráðið skipar fyri, og næmingarnir fáa einsháttaða skeiðsváttan. 

 

Skeiðini eru skipað í  hesum økjum: Klaksvík, Tórshavn, Tvøroyri og Runavík. Harumframt eru 

styttri skeið við 40 til 150 tímum í fleiri kvøldskúlum m.a. í Fuglafirði, Sørvági, Vági, við 

Streymin, Vága, Meginskúlanum og Vestmanna. 

 

Fróðskaparsetrið  bjóðar eisini skeið í føroyskum fyri útlendingar. Talan er um tvey summarskeið, 

Norðurlendskt summarskeið og altjóða summarskeið,  diplomskeið í føroyskum, og skeið umvegis 

netið, Faroese online. 

Til 2: Nám er í holt við at kanna ymiskt tilfar og ger uppskot um útgávur. Annars hevur Bergljót 

av Skarði, sum hevur undirvíst útlendingum, givið út undirvísingartilfar til byrjanarundirvísing 

fyri útlendingar. 

  

Til 3: Tað er ein serlig undirvísingarstøða at undirvísa fremmandamæltum. Tað er umráðandi, at 

lærarin bæði dugir móðurmálið ella mál, ið viðkomandi er førur fyri at samskifta á, og at leggja 

undirvísingina í føroyskum serliga til rættis við atliti at førleikanum hjá hesum næmingum.  

Við atlit at hesum havi eg sum landsstýriskvinna tikið stig til at skipa skeið fyri lærarum, sum 

undirvísa fremmandamæltum næmingum bæði lærarum í fólkaskúlanum og teimum, sum 

undirvísa vaksnum. Byrjanarskeið var í aug./sept. 2017 skipað í samstarvi við Fróðskaparsetur 

Føroya fyri teimum, sum undirvísa vaksnum tilflytarum, og í vár verður skeið skipað í samstarvi 

við Fróðskaprsetrið fyri teimum, sum undirvísa børnum og ungum. Og ætlanin er at halda fram at 

byggja víðari á grundskeiðini.   

Til 4: Hetta er eitt mál, sum eg arbeiði við í sambandi við, at námsætlanin, føroyskt fyri nýmælt í 

Føroym, skal endurskoðast á vári 2019. Tá verandi námsætlan varð gjørd, so hugdu vit eisini, hvat 

nýtt varð aðrastaðni. Námsætlanin varð býtt í trý stig, men innan hvørt stig eru eisini møguleikar 

at gera  parts mál. Hetta verður t.d. gjørt í Tórshavn í ár, har fyrsta stigið, FFM1 er í tveimum, og 

næmingarnir eru snarkannaðir frammanundan og býttir í tveir bólkar á hvør sínum torleikastigi. 
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Til 5: Við eini felags námsætlan og undirvísingarskipan umframt eftirútbúgving til lærarar  verður 

roynt at tryggja, at øll fáa sama tilboð. Harumframt er undirvísingartilfarið ein umráðandi partur 

og somuleiðis eftirmetingarmannagongdir og innihald.  

 

Tá ið spyrjarin rør framundir, at undirvísingin hevur verið ov tilvildarlig og tengd at, hvar í 

landinum tilflytarar búgva, kann landsstýriskvinnan upplýsa, at frálæra í føroyskum er partur av 

integratiónspolitikki landsins, og at Mentamálaráðið er farið í samstarv við Uttanríkis- og 

vinnumálaráðið um at orða politikk fyri málundirvísing, so rættindi og skyldur fylgjast at og eru 

eins í øllum landinum. Her verða kommunurnar eisini partur.  

 

Arbeiðið at skipa og samskipa hesi víðurskifti fer annars fram í einum arbeiðsbólki við umboðum 

fyri Mentamálaráðið, Nám og Undirvísingarstýrið, ið luttaka.    

 

Allar kommunur, sum hava søkt um at skipa skeið fyri útlendingum, hava fingið høvi til tess, og 

drúgvaru skeiðini eru skipað í økjum, so at avstandurin til undirvísingingina í flestu førum ikki 

skuldi verið ein forðing. Námsætlanin er felags fyri øll, og sama eru eftirútbúgvingartilboðini.  

 

Mentamálaráðið hevur í játtanini til frítíðarundirvísing raðfest undirvísing í føroyskum, máli, 

mentan og samfelagsviðurskiftum fyri tilflytarar. Játtanin er avmarkað, og tí verða drúgvaru 

skeiðini skipað í økjum. Tey kundu kanska verið fleiri, men at skipa hesi skeið í hvørjari kommunu 

er ikki málið, bæði tí at í summum kommunum eru fáir útlendingar, og eisini fyri at luttakararnir 

kunnu fáa ein felagsskap við onnur í fakligu og námsfrøðiligu tilgongdini í einum flokki. 

Felagsskapur hevur eisini nógv at siga í eini menningartilgongd. Landsstýriskvinnan er vitandi um, 

at landsstýrismaðurin í uttanríkismálum eisini ynskir at raðfesta málundirvísingina fíggjarliga, fyri 

á tann hátt at lyfta hetta týdningarmikla økið í felag, tí tað hevði gjørt stóran mun, um játtanin var 

nakað hægri, og verður hetta uttan iva neyðugt í sambandi við eina CEFR tilgongd. Eisini hevði 

tað munað væl, um styttri skeiðini í útjaðaranum høvdu fleiri tímar.   

 

Skúlin setur lærarar, sum hava royndir og innlit í at undirvísa fremmandamæltum næmingum í 

føroyskum máli, mentan og samfelagsviðurskiftum, har dentur verður lagdur á, at lærarin dugir 

málið, ið næmingurin tosar. Fyri at menna læraraførleikan havi eg tikið stig til at skipa 

eftirútbúgvingar fyri lærarum, sum undirvísa fremmandamæltum.  

 

Sum landsstýriskvinna í mentamálum havi eg ábyrgd av at tryggja útbúgving og 

útbúgvingartilboð, at tey verða sett í verk, eftirmett og dagførd. Mentamálaráðið er ikki 

integrationsmyndugleiki, og ásetur tí ikki reglur um, hvørji málslig krøv og førleiki til føroyskt 

verður settur útlendingum fyri at fáa arbeiðs- og uppihaldsloyvi í Føroyum. Hetta er ábyrgdin hjá 

Uttanríkis- og vinnumálaráðnum, sum umsitur útlendingamál.  

 

Tað hava verið royndir gjørdar bæði við dag- og kvøldundirvísing, men sum  landsstýriskvinna í 

mentamálum fái eg hvørki sett krav um, at tilflytarar skulu luttaka í undirvísingini ella givið 

tilflytarum á ymsum arbeiðsplássum umstøður til at luttaka í undirvísing í arbeiðstíðini. Hetta má 

verða gjørt í samráð við Uttanríkis- og vinnumálaráðnum og arbeiðsgevarar.  

Mentamálaráðið hevur ikki gjørt eina skipaða eftirmeting, men hetta verður ein partur av 

arbeiðinum í sambandi við bæði at endurskoða námsætlanina og gera ein politikk á økinum. Í 
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teimum afturmeldingum, sum Mentamálaráðið hevur frá skúlunum, verður sagt, at luttakararnir 

eru væl nøgdir, serliga á teimum drúgvaru skeiðunum, men undirvísararnir vísa á, at tað er rættiliga 

ørkymlandi, at tað ikki er møtiskylda, tí at nógvir útlendingar arbeiða rættiliga nógv, og taka ofta 

arbeiðið í fyrstu røð.  

 

 

Vinarliga 

 

Rigmor Dam 

landsstýriskvinna 


