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Svar 

 

upp á 

 

fyrispurning nr. 55/2018 frá Jónleif Johannesen, løgtingsmanni, eftir Tingskipanini § 52a 

Fyrispurningur um skúlanoktan, settur landsstýrismanninum í skúlamálum, Honnu 

Jensen (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

1. Hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at seta átøk í verk til tess at venda óhepnu gongdini 

við at fleiri og fleiri børn nokta  at fara í skúla? 

2. Um so er, hvussu ætlar landsstýrismaðurin at gera hetta?  

3. Og metir landsstýrismaðurin, at avvarðandi myndugleikar í nóg stóran mun hava neyðuga 

gransking og hagtøl á økinum?  

 

Svar 

Til 1: Mannagongdir, hvussu farast skal fram, tá ið børn eru burtur frá skúla í longri tíð, eru m.a. 

ásettar í kunngerð nr. 6 frá 2. februar 2015 um heimaundirvísing og sjúkraundirvísing, sum broytt 

við kunngerð nr. 126 frá 12. september 2018.  

 

Nevnda kunngerð snýr seg um, hvussu skúlaleiðarin skal seta undirvísingina í verk aftur í samráð 

við avvarðandi Førleikastovu, Sernám, foreldur ella avvarðandi og næmingin, og at undirvísingin 

verður skipað við atliti at serligu avbjóðingum næmingsins.  

 

Ásannast má, at trupulleikin og avbjóðingin við sokallaðu skúlanoktan ofta er samansettur og 

krevur, at átøkini til tess at veita hesum børnum munagóða hjálp verða samskipað bæði tvørfakligt 

og tvørgeiraligt. Tað eru fleiri tvørfaklig og tvørgeiralig átøk sett í verk. Nevnast kann verkætlanin 

Lopfjølin í Tórshavnar Kommunu, sum er eitt skipað samstarv millum kommununa, Sernám og 

skúlaverkið. Henda verkætlan verður eftirmett í løtuni. Eisini eru onnur átøk, sum eru samskipað 

millum skúla, Sernám, Psykiatriska Depilin, Almannaverkið og barnaverdartænasturnar kring 

landið. Nevnast skal eisini, at regluligt samstarv er við barnaverndirnar kring landið, tá tær ofta 

eisini fáa fráboðan í sambandi við fráveru hjá næmingum. 

 

Landsstýriskvinnan ætlar, at eftirmetingin av Lopfjølini skal nýtast til at meta um, hvørji neyðug 

stig eiga at verða tikin fyri at bøta upp á trupulleikan um skúlanoktan, eins og tey omanfyri nevndu 

átøkini skulu takast við í metingina. 
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Til 2: Landsstýriskvinnan ætlar í fyrstu atløgu at halda fram við teimum átøkum, sum eru í gongd. 

Í sambandi við eftirmetingina av Lopfjølini, sum eisini er við í eini norðurlendskari verkætlan undir 

Norðurlandaráðnum, ið viðger somu avbjóðingar, er hugsandi, at eftirmetingin kann peika á enn 

gagnligari átøk, enn tey, sum verða gjørd í dag, og sum kunnu verða sett í verk, eins og verandi 

kunnu bøtast. 

 

Nevnast skal í hesum sambandi, at eitt samskipað samstarv er millum Psykiatriska depilin, 

Almannaverkið og Sernám í umbúna í løtuni. Hetta eru stovnar, sum á ymiskan hátt kenna til 

fyribrigdið skúlanoktan.  

 

Til 3: Gransking innan fyribrigdið skúlanoktan í føroyskum høpi vantar. Áhugavert hevði verið at 

kanna hetta fyribrigdið nærri í Føroyum, sum eisini kundi verið samanborið við grannalondini, fyri 

m.a. at kanna, um fráverumynstrið líkist ella háttar seg øðrvísi í Føroyum. Hetta kundi verið 

týdningarmikil vitan í mun til at skipa átøkini so neyvt og málrættað sum møguligt, og 

landsstýriskvinnan fer at samskifta  við avvarðandi partar um, hvussu kanning og gransking innan 

m.a. skúlanoktan best kann fremjast 

 

Viðvíkjandi skúlanoktan og hagtøl í hesum sambandi, so er neyvt yvirlit yvir umsóknir um heima- 

og sjúkraundirvísing vísandi til kunngerðina um heimaundirvísing og sjúkraundirvísing. 

 

Tølini, sum Sernám hevur frá 2016 og 2017 vísa, at í 2016 vóru 44 umsóknir um heima- og 

sjúkraundirvísing játtaðar, harav 9 mál vóru afturvendandi. Í 2017 vóru 51 umsóknir játtaðar, harav 

8 vóru afturvendandi. Í 2018 vóru 35 umsóknir játtaðar harav 5 vóru afturvendandi. Í 2018 var 

skipanin við Lopfjølini broytt til fasta játtan skipað undir Skúlanum á Fløtum. Samstundis var 

játtanin økt nakað, og fólk sett í fast starv. Talan er um 1,5 ársverk. Harumframt var serligt tilboð 

skipað undir skúlanum á Trøðni fyri henda málbólk. Samlaðu tølini fyri 2018 liggja tí tilsamans á 

støði við 2017. 
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