
Viðtøkur 
 

fyri 
 

Fólkaskúlagrunnin 
 
 
Við heimild í § 66a  í lóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan við seinni broytingum 
hevur landsstýrið fyrisett hesar viðtøkur fyri fólkaskúlagrunnin: 
 
 

Heimstaður og endamál 
§ 1. Fólkaskúlagrunnurin er sjálvsognargrunnur við heimstaði í Tórshavnar kommunu. 
Stk. 2.  Endamálið við grunninum er at veita granskingarstyrk til verkætlanir í námsfrøði. 
Grunnurin skal serliga stuðla verkætlanum, sum kveikja og menna arbeiðið í føroyska 
fólkaskúlanum. 
Stk. 3. Mentamálastýrið er skrivstova hjá grunninum, og deildarstjórin í  Fólkaskúladeildini 
hevur dagligu leiðsluna. 
 
 
§ 2.  Stovnsfæið hjá grunninum er tann ogn, sum á stovningardegnum er í føroyskum og 
donskum peningastovnum undir heitinum Færø Amts Skolefond og Færø nedlagte latinske 
skoles legat. 
Stk. 2.  Grunnurin kann søkja sær fíggjarligan styrk aðrastaðni.  
 

 
Stýrið 

§ 3.  Grunnurin verður fyrisitin av einum stýri við 3 limum: 
1. Borgarstjórin í Tórshavnar Kommunu, 
2. Formaður Føroya Lærarafelags 
3. Deildarstjórin í Fólkaskúladeildini 

Stk. 2.  Deildarstjórin í  Fólkaskúladeildini er formaður. 
 
 

Starvsskipan  hjá stýrinum 
§ 4.  Stýrið ásetur í eini starvsskipan gjøllari reglur um virki sítt. 
Stk. 2.  Formaðurin boðar til fundar og leiðir fundirnar. Boðað skal verða til fundar, um 
formaðurin ella í minsta lagi 2 stýrislimir krevja hetta. Í minsta lagi ein stýrisfundur er um 
árið. Uppskot um mál til fund skulu vera formanninum í hendi í góðari tíð og í seinasta lagi 
14 dagar fyri fundin. 
Stk. 3. Stýrið er viðtøkuført, tá ið allir stýrislimir eru á fundi. Avgerðir verða tiknar við 
vanligum meiriluta. 
Stk. 4. Almennar reglur um ógegni og tagnarskyldu eru galdandi fyri stýrið. 
Stk. 5. Avgerðir hjá stýrinum verða skrivaðar í gerðabók, sum skal verða góðkend á næsta 
fundi. 
Stk. 6.  At binda grunnin krevst undirskrift av formanni og einum stýrislimi. 
 
 

Virksemi 
§ 5.  Stuðul verður latin eftir umsókn annaðhvørt ár. 



Stk. 2.  Í stuðli kann grunnurin lata upp til 75% av tí virðisøking, sum stendst av 
rentutilskriving, vinningsbýti og o.tíl. í undanfarna tvey ára skeiði. 
Stk. 3.  Stýrið ásetur frammanundan fíggjarkarmin fyri eitt tvey ára stuðulsskeið og tekur í 
stuðulsskeiðnum avgerð um, hvørjar verkætlanir verða stuðlaðar, og hvussu stórar 
stuðulsupphæddirnar eru. 
Stk. 4.  Stuðul verður latin eftir umsókn til at fyrireika og fremja verkætlanir. 
Stk. 5.  Stýrið ásetur reglur um, hvussu og nær stuðulin verður goldin. 
 
 

Roknskapur,  grannskoðan o.a. 
 
§ 6.  Roknskaparár grunsins er fíggjarárið. Roknskapirnir verða grannskoðaðir av skrásettum 
grannskoðara. 
 
 

Broyting av viðtøkum og avtøka 
§ 7.  Broytingar í viðtøkunum skulu verða góðkendar av landsstýrismanninum. 
Stk. 2. Avgerð um at taka grunnin av verður tikin av stýrinum. 
Stk. 3. Landsstýrismaðurin setur eina trímanna nevnd til at skipa fyri avtøkuni. 
Stk. 4. Tá ið fulnaður er fingin fyri øllum rættarkrøvum, verður eitt møguligt avlop eftir 
avgerð avtøkunevndarinnar nýtt til undirvísingar-/útbúgvingarendamál í fólkaskúlanum. 
 
 

Gildiskoma 
§ 8.  Hesar viðtøkur fáa gildi dagin eftir, at tær eru kunngjørdar. 
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