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Dagfesting: 30. september 2016 
Tygara ref.:    

Máltal.: 16/00771-10 

 

 

 

Heimildir hjá skúlastýrinum 

Ásetingar sambært løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan, sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 67 frá 26. mai 2011 

 

Arbeiðsøki  

Meginarbeiðsøkini í dagliga virkseminum hjá skúlastýrinum eru ásett í §§ 52 og 53 í 

fólkaskúlalógini, har arbeiðið hjá skúlastýrinum er: 

§ 52, stk. 1 - 4  

 at hava eftirlit við virksemi skúlans 

 at taka avgerð um øll viðurskifti viðvíkjandi skúlanum, ið ikki eru løgd undir 

kommunustýrið, leiðara skúlans ella aðrar myndugleikar 

 at ummæla árligu fíggjarætlan skúlans 

 at leggja øll mál, sum bera fleiri útreiðslur við sær enn ásett í fíggjarætlanini, til 

góðkenningar hjá kommununi 

 at viðgera saman við kommunustýrinum uppskot um skúlabygging/umbygging 

 at viðgera saman við kommunustýrinum uppskot um skúlabygnað kommununnar og 

broytingar í honum. 

§ 53, stk. 1 - 6 

 at áseta meginreglur um: 

1) undirvísingarætlan skúlans. Skúlaárið 2011/12 vóru nýggjar námsætlanir settar í 

gildi fyri fólkaskúlan. Námsætlanirnar avloysa í høvuðsheitum 

undirvísingarætlanirnar.  

2) arbeiðsbýtið millum lærararnar og vikuætlanina. Henda ábyrgd er løgd til 

skúlaleiðaran, sum sbrt. § 55, stk. 3 stýrir og býtir arbeiið millum teirra, sum 

starvast í skúlanum  

3) samarbeiðið millum heim og skúla. 

4) fráboðan til heimini um úrtøku næminganna av undirvísingini 

5) næmingafráverur 

6) foreldrafundir, felagstiltøk fyri næmingar í skúlatíðini, setursskúla, starvspraktikk 

o. a. 

 at ummæla øll mál viðvíkjandi skúlanum, sum kommunustýrið tekur avgerð um 

 hevur rætt til at ummæla øll mál, ið viðvíkja skúlanum 

 at ummæla øll mál, sum kommunustýrið og landsstýrismaðurin biðja um  
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 at góðkenna eftir tilmæli frá námsfrøðiliga ráðnum teir undirvísingarmiðlar, skúlin skal 

brúka, herímillum eisini teir, ið skulu vera í skúlabókasavninum 

 at gera atferðarreglur skúlans og reglur um umsjónina við næmingunum í skúlatíðini við 

støði í ásettum reglum, sum landsstýrismaðurin hevur sett í gildi 

 at samstarvar við onnur skúlastýri um at stimbra og menna skúlaskapin í økinum. 

Uppgávan hjá skúlastýrinum í sambandi við setanir  

 Umboð fyri skúlastýrið eru limir í setanarnevndum í sambandi við at seta lærarar, 

varaskúlastjórar, skúlalastjórar og fyrstu – og einalærarar 

 Í setanarnevndum at seta skúlastjóra, fyrsta- og einalærara luttaka umboð fyri 

Mentamálaráðið,  formaðurin í skúlastýrinum, eitt kommunustýrisumboð í skulastýrinum 

og starvsfólkaumboðið í skúlastýrinum, tó er einki starvsfólkaumboð í sambandi við at seta 

einalærara 

 Í setanarnevndum at seta lærarar luttaka skúlaleiðarin, formaðurin í skúlastýrinum, eitt 

kommunustýrisumboð í skúlastýrinum og starvsfólkaumboðið í skúlastýrinum ella 

álitisfólk skúlans 

 Setanarnevndir viðgera umsóknir, hava setanarsamrøður og gera tilmæli til setan. Tilmæli 

verður gjørt til landsstýrismannin í sambandi við at seta skúlastjóra, fyrsta- og einalærara 

og til skúlastjóran, tá tað snýr seg um at seta lærara og varaskúlastjóra. 

Leikluturin hjá skúlastýrinum, tá ið undantøk verða givin frá reglunum í fólkaskúlalógini  

 § 25, stk 3. Landsstýrismaðurin kann eftir tilmæli frá skúlastýrinum víkja frá reglunum í 2. 

kapitli  um bygnað og innihald í fólkaskúlanum í tí vavi, neyðugt er til tess at fremja 

royndarvirksemi og námsfrøðiligt menningararbeiði 

 

 § 62.  Landsstýrismaðurin kann, eftir at hava fingið ummæli frá skúlastýrinum, eftir ávísum 

settum treytum loyva avvik frá teimum ásetingum, sum eru í fólkaskúlalógini um skipanina 

av undirvísingini fyri næmingar, tá ið foreldur teirra eru limir í trúarsamfeløgum uttan fyri 

fólkakirkjuna, um so er, at læran hjá hesum trúarsamfelag ger tað til ein samvitskuspurning 

fyri foreldrini, at børn teirra út í æsir fylgja viðkomandi ásetingum 

 

 § 63, stk. 1. Nýtsla av skúlans hølum til annað endamál enn skúlans undirvísing eigur bert 

at vera í tann mun, tað er í sambæri við skúlans tørv. Avgerð hesum viðvíkjandi tekur 

kommunustýrið eftir at hava fingið ummæli frá skúlastýrinum og námsfrøðiliga ráði 

skúlans. Gerst tað ein spurningur, hvørt nýtslan av skúlahølum stríðir ímóti skúlans tørvi, 

skal málið verða lagt fyri landsstýrismannin til endaliga avgerð.  

 

Viðvíkjandi eftirlitinum sbrt. § 52 

Skúlastýrið hevur eftirlit við øllum virksemi skúlans. Tað kann tó ikki broyta eina ítøkiliga avgerð, 

sum skúlaleiðarin hevur tikið, men skúlastýrið kann saman við skúlaleiðaranum viðgera øll mál, 

sum hava týdning fyri virksemi skúlans, og kann krevja allar upplýsingar hesum viðvíkjandi. 

Heimildin hevur við sær, at skúlastýrið eftir avtalu við skúlaleiðaran hevur rætt at vera til staðar í 

undirvísingartímum og kann biðja um samráð við skúlaleiðaran um ávís undirvísingarlig 

viðurskifti. 
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Viðvíkjandi meginreglum  

Skúlastýrið skal áseta meginreglur um virksemi skúlans. Skúlastýrið skal í hesum sambandi halda 

seg til teir karmar, sum landsstýrismaðurin, kommunurnar og skúlaleiðarin hava ásett sambært 

sínar heimildir. 

 

Skúlastýrið sum bindilið millum skúla og heim 

Virksemið í fólkaskúlanum er grundað á samstarv millum skúla og heim, og er hetta ásett í  

endamálsgrein fólkskúlans, at arbeiði skúlans verður grundað á samstarv við foreldrini, ”uppgáva 

fólkaskúlans er við atliti at tí einstaka næminginum og í samstarvi við foreldrini at fremja…,” og 

er hetta samstarv galdandi  fyri alt virksemi skúlans bæði við atliti at fakligari og sosialari menning 

og trivnaði barnsins. 

 

Skúlastýrið  hevur tí ein stóran leiklut í hesum arbeiði, at áseta meginreglur, at vera bindilið millum 

foreldur og skúla og samstarvsfelagi hjá leiðslu skúlans at gera fyriskipanir at menna 

undirvísingarliga og sosiala umhvørvi skúlans. Harumframt at samstarva við kommunustýrið um 

skúlabygnað og fíggjarligu- og hølisligu umstøðurnar í skúlanum.  

 

 

 

 

Mentamálaráðið 

30. sept. 2016 

 

Jenny Lydersen 

undirvísingarleiðari 

 

 

 

 

 

 

 
 


