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Løgtingsmáli nr. 10/2018: Uppskot til samtyktar um eina listaskúlaskipan
Bárður S. Nielsen, Edmund Joensen, Magnus Rasmussen og Bjørn Kalsø hava vegna
Sambandsflokkin lagt málið fram 10. september 2018, og eftir 1. viðgerð 20. september er tað
beint Mentanarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 3. og 9. oktober og 14., 21. og 28. november og 12.
desember 2018 13., og 6. februar 2019.
Nevndin hevur havt fund við Kommunufelagið, Fróðskaparsetur Føroya og við Skúlan á
Fløtum (umboð fyri Litir í Leiki)
Harafturat hevur nevndin viðgjørt neyvt sama uppskot væl og virðiliga á vári í 2018, har hesi
vórðu innkallað: Listaskúli Føroya, Kommunufelagið, LISA, umboð fyri listalærarar í
fólkaskúlanum og landsstýrismaðurin í mentamálum.
Nevndin hevur tískil viðgjørt málið gjølla og náddi ikki at gerast liðug við tað, áðrenn
tingsetan endaði, hin 24. apríl 2018. Sambandsflokkurin hevur so lagt málið fram aftur á
heysti 2018.
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.
Meirilutin (Hanna Jensen, Kristianna W. Poulsen, Óluva Klettskarð, Katrin Kallsberg og
Jónleif Johannesen) heldur, at uppskotið hevur eitt gott endamál. Tó er enn ógreitt, um
neyðugt er við nýggjari lóggávu fyri at seta í verk listaskúlatilboð, ella um onkrar verandi
skipanir og heimildir hjá lands- og kommunalmyndugleikum kunnu nýtast til at skipa tílík
tilboð innan list, sum uppskotið snýr seg um.
Harafturat arbeiðir samgongan við at styrkja kreativu lærugreinirnar innan fólkaskúlan, sum
stórt ynski hevur verið um leingi.
Meirilutin heldur, at skal ein nýggj skipan setast í verk, so má hon grundast væl politiskt og
hjá avvarðandi myndugleikum. Hetta málið krevur, at eitt landsstýrisfólk kannar væl, um ein
slík skipan kann fyrireikast innanfyri verandi skipanir, eitt nú innan “Løgtingslóg um
frítíðarundirvísing v.m.”, sum hevur heimild til formliga førleikagevandi undirvísing við
serligum krøvum til fakligheitina hjá undirvísarunum, sí 3. tátt í lógini, “Serstøk
frítíðarundirvísing”.
Meirilutin metir ikki, at tað er rætt at áleggja avvarðandi landsstýrisfólki at gera uppskot til
lóg, tá tað er ikki er vist, at neyðugt er við nýggjari lóg. Hinvegin eigur politiska skipanin at
seta fokus á og saman við viðkomandi pørtum arbeiða fyri at fáa eina meira skipaða
listaundirvísing í komandi tíðum.
Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum, sum tað fyriliggur og mælir Løgtinginum frá at
samtykkja uppskotið.

Minnilutin (Jógvan á Lakjuni og Helgi Abrahamsen) tekur undir við málinum og mælir
løgtinginum til at samtykkja uppskotið.

Einki er at ivast í, at ein listaskúlaskipan hevði kunnað verið við til at ment skapanarevnini
hjá børnum og ungum, og ment og ríkað listina í Føroyum.
Fróðskaparsetrið arbeiðir í løtuni við at menna eina listarliga útbúgving, sum bæði skal kunna
vera ein endalig útbúgving, og samtíðis eisini ein lopfjøl hjá teimum, sum vilja útbúgva seg
víðari uttanlands. Ein listaskúlaskipan kundi millum annað verið eitt gott grundarlag hjá
teimum, sum ætla sær undir hesa listarligu útbúgvingina á Setrinum.
Vit hava í dag Musikkskúlan, sum gevur frálæru í fólkaskúlanum, og kvøldskúlar, sum geva
frálæru í frítíðini. Hetta uppskotið snýr seg um nakað meira enn tað. Hetta skal vera uttanfyri
fólkaskúlan, men tað skal kortini ikki vera frítiðarudirvísing. Nøkur føst førleikakrøv skulu
eisini verða sett øllum, sum skulu undirvísa.
Tí er greitt, at hendan skipanin kann ikki vera undir verandi løgtingslóg um frítíðarundirvísing v.m., tí talan er ikki um frítíðarundirvísing, og talan skal eisini kunna vera um eina
longri útbúgving enn tað, sum tann lógin gevur heimild til.
Listaskúlaskipanin skal heldur ikki vera avmarkað til at vera eitt fak í kreativum lærugreinum
innan fólkaskúlan, men skal vera ein skipan, sum liggur uttanfyri fólkaskúlan.
Við hesum orðum tekur minnilutin undir við málinum, og mælir Løgtinginum til at
samtykkja uppskotið.

Mentanarnevndin, 12. februar 2019
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