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Løgtingið 

Tinghúsvegur 3 

100  Tórshavn   

   
 

Dagfesting: 3. juli 2019 

Tygara ref.:    

Máltal.: 19/00017-24 

 

Svar 

upp á 

 

fyrispurning nr. 81/2018 frá Jacob Vestergaard, løgtingsmanni, eftir Tingskipanini § 52a 

 

Fyrispurningur um manglandi tilboð á serbreyt til næming við serligum tørvi, sum er 

liðugur við fólkaskúla, settur landsstýrismanninum í undirvísingarmálum, Honnu Jensen 

(at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 

1. Er tað veruliga so, at samlaða játtanin til serundirvísing stórt sæð ikki er økt seinnu árini? Og 

at so hvørt nýggju tilboðini á Miðnámi eru skipað, er játtanin fingin til vega við at skarva av 

teirri játtan, ið annars var til serundirvísing í fólkaskúlunum?  
2. Hvussu nógvir umsøkjarar til Miðnám á Kambsdali, at byrja eftir summarfrítíðina 2019, 

hava fingið noktandi svar? 
3. Hvussu nógvir av hesum søktu inn á “Serligt skipað Miðnám”? 
4. Tann 26. mai í ár fingu øll løgtingsfólk, umframt Almannamálaráðið, Mentamálaráðið og 

Almannaverkið teldubræv frá foreldrum, búsitandi í Runavík, sum gjørdu vart við, at sonur 

teirra, sum hevði serligan tørv, ikki kundi fáa nøktandi skúlatilboð eftir loknan fólkaskúla. 

Hvør er orsøkin til, at Miðnámsskúlin á Kambsdali ikki metir viðkomandi næming við 

serligum tørvi (autismu) vera egnaðan til upptøku?  
5. Er tað støðan hjá tí ávísa næminginum (manglandi/skert talumál) sum ger, at hann onki 

tilboð fær? 
6. Hvat heldur landsstýrismaðurin um støðuna hjá næmingi og foreldrum? 
7. Foreldrini hava frá Almannaverkinum fingið at vita, at Almannaverkið fer at bjóða teimum 

eitt ”mennandi námsfrøðiligt tilboð” tó ikki skúlatilboð. Hvussu skal hetta skiljast? Og kann 

hetta væntast at gera hann betur skikkaðan at verða upptiknan komandi ár? 
8. Foreldrini hava spurt seg fyri hjá lokalu skúlamyndugleikunum, um tað er møguligt, at sonur 

teirra gongur eitt ár afturat í fólkaskúlanum. Hetta fyri at hann ikki skal missa sínar bókligu 

førleikar. Tey hava fingið noktandi svar. Heldur landsstýrismaðurin tað vera í lagi, at teir 

førleikar, næmingurin hevur vunnið sær eftir 10 ára skúlagongd, ikki vera hildnir viðlíka – 

serliga við atliti at møguleikanum at verða upptikin á Miðnám komandi ár? 
9. Metir landsstýrismaðurin tað vera í lagi, at teldupostur, sendur Mentamálaráðnum tann 26. 

mai 2019, enn ikki er svaraður (brot á fyrisitingarlógina? 
 

Svar 

 

Til 1: Játtanin til sernámsfrøðiliga økið í fólkaskúlanum hevur verið støðug seinastu árini. 

Játtanin til sernámsfrøðiliga økið í miðnámi, herundir til serliga skipað miðnám, er økt seinastu 
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árini. Játtanin til sernámsfrøðiliga økið í fólkaskúlanum og játtanin til sernámsfrøðiliga økið á 

miðnámi eru tvær ymiskar játtanir. Tikið er ikki av játtanini til fólkaskúlan fyri at flyta hesa til 

miðnámsskúlaøkið. 

 

Til 2: 189 næmingar søktu um upptøku til Miðnám á Kambsdali. Allir 189 næmingarnir vórðu 

tiknir inn. Hesi tøl eru undantikið serbreytina. 

 

Til 3: Miðnám á Kambsdal fekk 15 umsóknir til serbreyt sum 1. Ynski, umframt 4 umsóknir, ið 

høvdu Miðnám á Kambsdali sum 2. ella 3. ynski. 7 næmingar vóru tiknir upp at byrja í ár.  
Í alt vóru 46 umsøkjarar til Serligt skipað miðnám skúlaárið 2019/2020. 25 næmingar eru tiknir 

inn og 21 umsøkjarir hava ikki fingið pláss. 

 

Til 4: Mentamálaráðið kann ikki svara fyrispurningum um einstakar persónar alment. Men 

yvirskipað sæð, so hava næmingar, sum ikki eru tiknir inn, í skrivi frá Miðnámi á Kambsdali 

fingið boð um, at skúlin ikki fær bjóðað hesum pláss á serbreytini í ár. Í skrivinum er eisini 

grundgivið fyri orsøkini. Somuleiðis er tilskilað í skrivinum, at eftir ætlan byrjar ein flokkur aftur 

á Miðnámi á Kambsdali skúlarárið 2020/21, og tá ber aftur til at søkja.  

Í skrivinum frá skúlanum er eisini upplýst kærumøguleikar.  

 

Til 5: Mentamálaráðið kann ikki svara fyrispurningum um einstakar persónar alment.  

 

Til 6: Landsstýriskvinnan heldur, at støðan hjá næmingum við serligum tørvi og foreldrum teirra 

er ikki nóg góð í Føroyum enn, hóast munandi batar eru og verða javnt gjørdir við fleiri 

ymiskum tilboðum inni í fólkaskúlaskipanini, bú-og skúlatilboði eftir fólkaskúlan, eins og serliga 

skipaðum miðnámi. Líka so gott tað er hjá teimum, sum sleppa inn á hesi lutfalsliga nýggju 

skúlatilboð, líka so ring er støðan hjá teimum, sum ikki fingu tilboð í ár. Og tað má standa øllum 

greitt, at útbygging av tilboðum innan fólkaskúlan, av Rásini og eftirskúlatilboðum og av teimum 

verandi serbreytatilboðunum á miðnámi, má halda fram, og ferðin setast upp, til vit eru komin á 

tað støðið, vit eiga at vera á sum land, í mun til møguleikar fyri tey, sum hava serligan tørv, at fáa 

skúlatilboð. 

 

Til 7: Almannaverkið er málsøkið hjá landsstýrismanninum í Almannamálaráðnum, so 

landsstýrismaðurin í mentamálaráðnum fær ikki svarað hesum. 

 

Til 8: Allar umsóknir til serligt skipað miðnám, herundir til serbreytirnar, verða viðgjørdar av 

einari upptøkunevnd við umboðum frá skúlanum, Sernám og Almannaverkinum.  

 

Eins og undanfarin ár eru fleiri umsóknir enn tað eru pláss til í skúlunum, og tí eru tað tíverri 

altíð nøkur, sum ikki verða tikin inn. Almannamálaráðið og Mentamálaráðið hava tó avgjørt, at 

myndugleikarnir skulu miða ímóti, at tey, sum ikki fáa bjóðað miðnámskúlatilboð, skulu fáa 

bjóðað annað nøktandi dagtilboð frá Almannaverkinum. 

 

Til 9: Teldurposturin er stílaður Mentamálaráðnum, Almannamálaráðnum, Almannaverkinum og 

fleiri øðrum. Tá ið Mentamálaráðið móttók skrivið, heitti ráðið beinanvegin á upptøkunevndina, 

umboðandi skúlarnar, Sernám og Almannaverkið, um at gera frágreiðing um málið. 

Mentamálaráðið hevur fingið frágreiðing frá upptøkunevndini, saman við kunning frá 
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Almannaverkinum um at Almannaverkið sendi skriv til avvarðandi við virkistilboði. 

Mentamálaráðið metti, at við skrivinum frá Almannaverkinum, var skrivið svarað.  

 

 

 

 

Vinarliga 

 

Hanna Jensen 

landsstýriskvinna 


