
Skúlastýrisfundur tann 28. februar 2009 
 
Góðu skúlastýrislimir  
........................... 
Tað er grundleggjandi fyri fólkaræðið í fólkaskúlanum, at fáa skipanina 
við skúlastýrum at virka. Eg eri púra sannførd um, at duga vit at menna og 
gagnnýta foreldraleiklutin í tí dagliga, fara vit at gera eitt risastórt lop 
framá í fólkaskúlanum.  

 
Skal fólkaskúlin megna at fylgja við tíðini og laga seg til broyttar 
fyritreytir, er tað neyðugt, at vit øll taka lógvatak saman um fólkaskúlan. 

 
Tað einasta, sum vit vita við vissu, er, at alt er í konstantari broyting. 
Skúlin ber ofta orð fyri at vera eftirbátur, og tað kann vera gott, tí 
sjálvsagt  skulu vit varðveita bæði mentan, siðmenning og lokalan 
samleika. Men tað svitast ikki, at eisini skúlin er í støðugari broyting bæði 
pedagogiskt, fakliga, fíggjarliga, sosialt og samfelagsliga.  Skal 
broytingartilgongdin eydnast væl, er tað ein fyritreyt, at heim og foreldur 
stuðla undir og eggja til framburð. 

 
 

Skúlin má fyrst og fremst skipast við tí fyri eyga, at næmingarnir fáa tað 
allarbesta tilboðið, ta allarbestu fakligu avbjóðingina og teir allarbestu 
karmarnar. Útjaðarapolitikkur kann ikki byggjast á smáar barnaskúlar. Tað 
er ikki burðardygt.  

 
Ásannandi at foreldur og familja hava nógv ta størstu dagligu ávirkanina á 
børnini, er tað tí so neyðugt at fáa samskiftið við foreldrini til at virka betri 
enn í dag. Tað má ikki bara vera eitt samskifti, ið er virkið, tá ið onkur 
trupulleiki stingur seg upp. Og tað má vera ein relatión og eitt samskifti, 
sum hevur fyrilit fyri, at barnið, tá ið tað er í skúla, virkar í einum 
felagsskapi við ábyrgdum, rættindum og skyldum.   
 
Tað sera konstruktiva samstarvið við felagið “Heim og skúla”, sum er 
grundalagið undir hesari ráðstevnu, sannførir meg um, at vit eru á rættari 
leið. 



 
Eg skal her í stuttum greiða frá nøkrum politiskum viðurskiftum, ið eg 
vænti hava tykkara áhuga.  
 
  

1. Játtanin til fólkaskúlan varð ikki økt so mikið, sum eg hevði vónað, 
tá ið fíggjarlógin fyri 2009 fór í tingið. Men tað er ikki rætt, at 
játtanin er skerd og at spart er í fólkaskúlanum. Játtanin í 2009 er 12 
mió hægri enn í 2008, og tað gevur rúm fyri menning. 
 

2.  Rúm er fyri varisliga at fara undir eina tvílærarskipan í 1. og 2. 
flokki, sum fráboðað í samgonguskjalinum, rúm er fyri at byrja eina 
serlæraraeftirútbúgving, og rúm er fyri nýggjum tilboðum til serligar 
truplar næmingar. 
 

3. Ætlanin er ikki at taka fíggjarorku frá skúlunum í sambandi við, at 
miðað verður eftir at minka um talið av 1. flokkunum kring landið.  
Fíggjarorkan, sum møguliga verður tøk, um skúlin verður skipaður í 
størri eindir, skal burturav brúkast til at menna skúlan bæði fakliga 
og petagogiskt.  
 

4. Ætlanin er ikki at fara upp um 24 næmingar í 1. flokki. Tað stendur í 
fólkaskúlalógini, at tað eigur ikki at vera farið upp um 24 næmingar í 
1. flokki, og tað er framvegis meginreglan.  Tað hevur ongantíð verið 
ætlanin at fylla flokkarnar upp um 24 næmingar.  
 

5. Hinvegin so skulu vit brúka ta fíggjarorku, sum verður sett av til 
fólkaskúlan, optimalt. Til tess er ætlanin at gera eina roynd at skipa 
Føroyar í skúlaøki. Tað merkir størri eindir, ið fáa størri frælsi at 
skipa undirvísingina á staðnum sambært umstøðunum og við atliti til 
hin einstaka næmingin. Um ein tílík ætlan skal eydnast, er tað 
avgerðandi, at skúlastýrini eru væl kunnað og fyrireikað at samstarva 
um broytingarnar.  

 



6. Farið verður undir at skipa ein eftirútbúgvingardepil, ásannandi at 
førleiki skúlans er treytaður av førleikum hjá lærarum og 
skúlaleiðslum. Tí eiga vit at gera íløgur í   lærarar og skúlaleiðslur.  
 

7. Ætlanin er at menna NSR tænasturnar, so at tilboðið verður ein 
veruleiki fyri øll øki í landinum.  

 
 
Tað er uppgáva  fólkaskúlans at tryggja, at neyðugu fakligu, 
menniskjansligu og kreativu førleikarnir eru so góðir, at næmingurin er 
búgvin at møta teimum krøvum, sum bíða honum, tá ið skúlatíðin er av. 
Og sum einasta skipan í landinum skal fólkaskúlin rúma øllum – hvørjum 
einasta borgara í landinum – í hvussu so er í 9 ár.  
 
Tað er umráðandi við hvørt at minna seg á hesar fortreytir, tí fáar aðrar 
skipanir eru sum fólkaskúlin ein so stórur partur at tilveruni hjá øllum 
føroyingum, og øll hava sína fullkomnu og persónligu meining um hesa 
skipan. Av somu grund verður fólkaskúlin ofta kroystur inn í ein 
defensivan og verjukendan leiklut.  
 
Tá ið fólkaskúlin verður havdur á munni, eru  øll samd um, at hann er mest 
týðandi stovnur og skipan í samfelagnum yvirhøvur. Her verður 
grundarlagið fyri okkara felags framtíð løgd. Her verður grundalagið lagt 
fyri framtíðini hjá tí einstaka barninum og menniskjanum.  
 
Nógv eru eisini samd um, at lærarayrkið er hitt mest týðandi yrkið 
yvirhøvur og kann ikki metast nóg høgt.  
 
Tí øll vilja vit okkara børnum tað allar besta.  
 
Men so heldur logikkurin upp at. Vit standa í teirri paradoksalu og 
mótsetningsfyltu  støðu, at  sjálvt um øll eru samd um, at skúlin er so 
týdningarmikil, so  hevur tað eftir øllum at døma  ikki tign og status at vera 
við í hesum arbeiðinum.  
 



Eg vil ógvuliga fegin nýta hetta høvi til at seta fram eina inniliga áheitan á 
øll, um at taka lógvatak saman um tann føroyska fólkaskúlan. Lat okkum 
fara undir eitt grundleggjandi orðaskifti um, hvussu vit í framtíðini skulu 
skipa arbeiðið í skúlunum og samstarvið millum skúla, heim og 
myndugleika. Tað stendur í samgonguskjalinum at fólkaskúlalógin skal 
endurskoðast. Skúlastýrini er møguleikin hjá foreldrunum at fáa ávirkan – 
spurningurin er so, um tann møguleikin verður nýttur. 
 
Eg eri sannførd um, at hetta samstarv, sum vit nú hava sett sjøtul á millum 
skúlastýrini, Mentamálaráðið og felagið Heim og skúla fer at bera ávøkstur 
og fer at skapa bæði tign og nøgdsemi kring fólkaskúlan.   


