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Svar 

 

upp á  

 

fyrispurning nr. 88/2018 frá Jenis av Rana, løgtingsmanni, eftir Tingskipanini § 52a. 

Fyrispurningur um miðnámstilboð til børn við serligum tørvi, settur landsstýrismanninum 

í undirvísingarmálum, Honnu Jensen (at svara skrivliga eftir TS § 52a) 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

1. Hvussu fer landsstýrismaðurin at tryggja framhaldandi miðnámstilboð til tey fáu børn við 

serligum tørvi, sum enn ikki hava fingið bjóðað pláss á teim serbreytum, tey hava søkt 

inn á? 

 

Svar 

 

Til ber at søkja inn á miðnámsskúla 15. mars til skúlabyrjan í august á hvørjum ári. Tá ætlanin er 

at halda fram við serligum skipaðum miðnámi, so fer tað eisini at bera til at søkja inn á serbreytir 

á hvørjum ári.  

  

Serbreytir á miðnámi byrjaðu í august 2015 og eru á hvørjum ári øktar við fleiri skúlum og 

plássum. Sum nú er, eru serbreytir á Glasi, á Miðnámi á Kambsdali og á Tekniska Skúla í 

Klaksvík. Serbreytir eru skipaðar sambært kunngerð nr. 36 frá 4. apríl 2017 um serliga skipað 

skúlatilboð. Ein upptøkubólkur umboðandi útbúgvingarstovnin, Sernám og Almannaverkið 

viðger umsóknir til serbreytir á miðnámi. Upptøkubólkurin ger tilmæli til leiðara í skúlanum, ið 

tekur endaligu avgerðina um upptøku. Tilmælið frá upptøkubólkinum tekur støði í § 1 í 

kunngerðini og í upptøkukrøvum, sum eru ásett í námsskipanini. Skipanin við serbreytum er 

lutfalsliga nýggj skipan, so upptøkan er eisini treytað av tøkum plássum, hølisumstøðum, játtan 

og eini metan hjá skúlanum, hvussu nógv serbreytin skal víðkast við á hvørjum ári. 

 

Almannaverkið er við í upptøkubólkinum, sum ger tilmæli til leiðara skúlans. Hetta m.a. fyri at 

tryggja teimum, sum ikki verða tikin inn tað árið, søkt verður, fáa annað nøktandi virkistilboð. 

 

 

Vinarliga 

Hanna Jensen 

landsstýriskvinna 


