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Rundskriv 

um samsýning til lærarar o.o. í sambandi við sjálvlesandi 

í fólkaskúlanum 

 
Í sambandi við próvtøku hjá sjálvlesandi í 

fólkaskúlanum verða hesar reglur  nýttar, 

tá ið tað snýr seg um løn til skúlastjóra, 

próvhoyrara og próvdómara. 

 

§ 1. Skúlastjórin í tí skúla, har sjálvlesandi 

skriva seg inn til próvtøku, hevur 

yvirskipaðu ábyrgdina av próvtøkuni og 

skal m.a. tilnevna lærara, sum skal 

vegleiða tann sjálvlesandi. 

 

§ 2. Lærari, ið skúlastjórin hevur tilnevnt 

sum vegleiðara og próvhoyrara, skal 

vegleiða tann sjálvlesandi um hesi evni: 

1. Pensum- og próvtøkukrøv 

2. Pensum hjá  sjálvlesandi 

3. Hvussu munnliga og skrivliga 

próvtøkan er skipað og fer fram 

4. Metingargrundarlagið til munnligu 

og skrivligu próvtøkuna 

 

§ 3. Mentamálaráðið tilnevnir próvdóm-

ara/r hjá sjálvlesandi.  

 

§ 4. Skúlastjórin fær fyri yvirskipaðu 

ábyrgdina av próvtøkuni 2 lønartímar. 

Stk. 2. Harumframt fær skúlastjórin 1/3 

lønartíma fyri hvørja próvhoyring. 

 

§ 5. Próvhoyrari fær 4 tímar í løn fyri tann 

fyrsta sjálvlesandi í hvørjari lærugrein. 

Stk. 2. Próvhoyrari fær harumframt 2 

lønartímar fyri hvønn fylgjandi sjálv-

lesandi, ið verður próvhoyrd/ur í somu 

lærugrein á sama stigi. 

 

§ 6. Próvdómari fær 3 lønartímar fyri 

próvdøming av tí fyrsta sjálvlesandi í 

hvørjari lærugrein. 

Stk. 2. Próvdómari fær harumframt 1 

lønartíma fyri hvønn fylgjandi sjálv-

lesandi, ið verður próvdømdur í somu 

lærugrein á sama stigi. 

Stk. 2. Próvdómari fær endurgoldið 

ferðaútreiðslur sambært reglum í avtalu 

millum Tænastumannafelagið og 

Fíggjarmálaráðið um ferðing innanoyggja. 

 

§ 7. Próvdøming fyri skrivliga próvtøku 

verður goldin sambært reglum, ið eru 

galdandi fyri skrivligu próvtøkur 

fólkaskúlans. 

 

§ 8. Løn fyri próvtøkuarbeiðið sambært §§ 

4, 5 og 6 er tímaløn í lønarflokki 27,4 í 

avtalu millum Føroya Lærarafelag og 

Fíggjarmálaráðið 

Stk. 2. Løn sambært §§ 4, 5 og 6 verður 

goldin, sjálvt um tann sjálvlesandi ikki 

møtir til próvtøku. 

 

§ 9. Skúlastjórin í tí skúla, har sjálvlesandi 

hava verið til próvtøku, sendir við 

skúlaárslok Próvstovuni í Mentamála-

ráðnum eina samlaða uppgerð yvir  tímar, 

ið sambært §§ 4, 5 og 6 skulu latast 

skúlastjóra, próvhoyrara og próvdómara. 

Stk. 2. Við støði í innsendu uppgerðini 

rindar Próvstovan avvarðandi pørtum løn 

fyri próvtøkuarbeiðið. 
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