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Vegleiðingar til prógv, støðumetingarskjal og fráfaringarskjal 

Sambært § 16 í fólkaskúlalógini, so endar undirvísing fólkaskúlans í 9. og 10. flokki við 

próvtøku í lærugreinum og vallærugreinum. Skúlin kann tó sambært § 17 gera frávik frá 

próvtøkureglunum fyri næmingar við serligum tørvi og fyri fremmandamæltar næmingar.  

 

Harumframt skulu næmingar, sum fara úr skúlanum, áðrenn teir hava lokið skúlagongdina, hava 

eitt fráfaringarskjal sambært § 15 í lógini. Allir næmingar í føroyska fólkaskúlanum skulu sostatt 

hava próvskjal ella skjalaváttan fyri síni avrik.  

 

Næmingar, sum hava lokið skúlagongdina í 9. flokki, skulu antin hava eitt próvskjal ella eitt 

støðumetingarskjal. Sama er galdandi fyri næmingar, ið hava tikið 10. flokk. Talan er um hesi 

skjøl: 

  

• 9. floks og 10. floks prógv 

• 9. floks og 10. floks støðumetingarskjal 

Frymlar til próvskjal og støðumetingarskjal liggja á heimasíðuni, www.kervi.fo 

 

9. og 10. floks prógv 

Treytirnar fyri at fáa 9. ella 10. floks prógv eru, at næmingarnir hava fylgt undirvísingini í 

kravdum lærugreinum og møguligum vallærugreinum, at teir lúka mál og krøv, sum eru ásett í 

námsætlanunum í einstøku lærugreinunum, hava fingið ársmet og verið til kravdu próvtøkurnar. 

 

Prógvið kann ikki hava nakra tilskiljing. Einasta undantakið hesum viðvíkjandi er, tá ið 

næmingurin er fremmantmæltur.1  

 

Næmingarnir kunnu fara til tvær ymiskar próvtøkur: 

 

1. Próvtøka 

Flestu næmingar fara til  próvtøku, har eingin serlig fyriskipan er gjørd, fyri at næmingurin skal 

megna førleikakrøvini í lærugreinini.  

 

2. Próvtøka eftir serligari  fyriskipan  

Tað er møguligt at fara til próvtøku eftir serligari fyriskipan og fáa eitt vanligt prógv.2 Hóast 

serligar fyriskipanir verður hildið fast við endamálið við próvtøkuni, og at fakliga støðið ikki 

verður broytt. Tað verður ikki tilskilað í próvnum, at næmingurin hevur verið til próvtøku eftir 

serligari fyriskipan. 

 

 
1 Fólkaskúlalógin § 17, Kunngerð um próvtøkur fólkaskúlans § 11, stk. 3 
2 Kunngerð um próvtøkur fólkaskúlans, fylgiskjal 1 og 

http://www.kervi.fo/
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Teir næmingar, ið fara til próvtøku ella til próvtøku eftir serligari  fyriskipan, fáa prógv. 

 

Støðumetingarskjal 

Næmingar, sum av serligari orsøk ikki kunnu taka  9. floks ella 10. floks prógv eftir lokna 

skúlagongd,  fáa eitt støðumetingarskjal3. Støðumetingarskjal er ætlað  næmingum, sum vegna 

serligar avbjóðingar, ikki megna  at taka allar kravdu próvtøkurnar í 9. flokki,  undantikið eru tó 

fremmandamæltir næmingar. 

 

Teir næmingar, ið ikki megna krøvini í námsætlanini, og tí ikki kunnu fara til próvtøku í 9. 

flokki, hava tó møguleika at fara  til eina roynd, sum skúlin fyriskipar. Næmingarnir fáa tá eitt 

ummæli frá skúlanum, sum verður skrivað í støðumetingarskjalið.  

 

Summir næmingar megna tó krøvini í onkrum lærugreinum á 9. floks stigi. Teir fáa ársmet og  

kunnu fara til 9. floks próvtøku í hesum lærugreinum. Á framsíðuni í 9. floks 

støðumetingarskjalinum verða skrivað talmet í teimum lærugreinum, sum næmingurin hevur 

lokið á 9. floks stigi.  

 

Roynd 

Næmingar, ið dagliga verða undirvístir eftir einstaklingalæruætlan, kunnu fara til roynd í pørtum 

av lærugreinum, um fleiri tættir eru, í færri lærugreinum, í tillagaðum uppgávum o.ø. Hesir 

næmingar fáa eitt støðumetingarskjal4, har førleikin verður nærri tilskilaður. Í teimum førum, 

har næmingurin fer til eina roynd í eini lærugrein og fær eitt talmet, verður í teigin viðmerkingar 

skrivað, tillagað roynd, og á baksíðuni skal ein lýsing av innihaldinum í royndini skrivast. 

Royndin verður fyriskipað eftir somu treytum, sum undirvísingin hevur verið løgd til rættis eftir, 

og skal endurspegla undirvísingartilgongdina hjá næminginum.5  

 

Í teimum førum, har tað ikki er møguligt at geva eitt talmet, eru møguleikar at orða førleikar, 

sum verða skrivaðir  á baksíðuni á støðumetingarskjalinum. Hesar viðmerkingar skrivar  lærarin, 

sum undirvísir í lærugreinini. Hetta er eisini galdandi fyri vallærugreinir. 

 

Í teiginum arbeiðslag og sosialir førleikar hevur skúlin møguleika at lýsa serlig øki,  

næmingurin hevur arbeitt við, ella lýsa serligar førleikar, sum næmingurin hevur ognað sær m.a., 

at næmingurin hevur luttikið í spæliliðnum, næmingaráðnum, hevur góðar telduførleikar, er 

nærlagdur ella annað. Hesir teigar koma bert fram á støðumetingarskjølum, har  viðmerkingar 

verða skrivaðar. Tað sama er við teigunum vallærugreinir, verkætlan og evnisarbeiði. Tað eru 

bert skúlastjórin, flokslærarin og skrivarin, ið hava heimild at skriva viðmerkingar í  teigarnar: 

verkætlan, evnisarbeiði, arbeiðslag og sosialir førleikar. 

 

Dentur eigur at verða lagdur á at brúka orðingar úr námsætlanunum at lýsa fakligu førleikar 

næmingsins og at lýsa hesar so neyvt sum gjørligt. Hjálagda dømi kann nýtast sum vegleiðing, 

hvussu førleikastøðið kann orðast í teiginum viðmerkingar fyri hvørja lærugrein sær. Annars 

verður mælt til at nýta orðingar í viðkomandi námsætlan til at lýsa førleikarnar, ið næmingurin 

 
3 Kunngerð um próvtøkur fólkaskúlans § 53 
4 Sbrt.  § 9 og 53, stk. 2 í kunngerð nr. 15 frá 28. februar 2013 um próvtøkur 
5 Kunngerð um próvtøkur fólkaskúlans, fylgiskjal 1 
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hevur ognað sær6. Mælt verður til at brúka fakligar orðingar, heldur enn  at brúka orðingar sum 

“lesur sum ein næmingur á 4. floks støði,” men at lýsa neyvt, hvat næmingurin megnar. 

 

Fráfaringarskjal  

Næmingar, sum fara úr skúlanum eftir 7. floksstig ella seinni, men tó áðrenn teir hava lokið 

skúlagongdina í 9. flokki, skulu fáa eitt Fráfaringarskjal7. 

 

Skúlin orðar fráfaringarskjalið, sum skal vísa, undirvísing næmingsins í lærugreinum, 

vallærugreinum og kravdum undirvísingarevnum, seinastu støðumetini, ið næmingurin hevur 

fingið, og møgulig royndarmet.  

 

 

 

Vinarliga 

 

Uttanríkis- og mentamálaráðið 

 

 

 

   Jenny Lydersen                Joan Knudsen 

           undirvísingarleiðari                                                                    fulltrúi 

 

 
6 Fólkaskúli (namsaetlanir.fo) 
7 Fólkaskúlalógin § 15. Næmingar, sum fara úr skúlanum eftir 7. floksstig, smb. § 41, 3. stk., ella seinni, skulu fáa 

eitt fráfaringarskjal. 


