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Ungdómstingið

Ungdómstingmál nr. 8/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan
(Undirvísing í handaverki og list í framhaldsdeildini)
Uppskot
til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan
(Undirvísing í handaverki og list í framhaldsdeildini)

§1
Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um
fólkaskúlan, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 52 frá 7. mai 2019, verður
henda broyting gjørd:
§ 5, stk. 2, nr. 4 verður orðað soleiðis:
”4) Handaverki og list:
a) Sangi og tónleiki: 1.-9. skúlaári

b) Tilevning: 1.-9. skúlaári
c) Handarbeiði: 1.-9. skúlaári
d) Smíð: 1.-9. skúlaári
e) Heimkunnleika: 1.-9. skúlaári.”
§2
Hendan løgtingslóg kemur í gildi 1. august
2020

Viðmerkingar:
Uppskotssetararnir vilja broyta løgtingslógina soleiðis, at næmingar í 8. og 9. flokki fáa handligar
tímar í fólkaskúlanum. Endamálið við hesum er ikki, at tímarnir á tímatalvuni skulu gerast fleiri,
men heldur, at aðrir tímar skulu skerjast ella leggjast saman. Eitt nú lærugreinarnar samfelagsfrøði
og søga/samtíð.
Uppskotssetararnir meta, at samtíð og samfelagsfrøði líkjast nógv, og ganga út uppá tað sama.
Í mállærugreinunum er ikki neyðugt at læra m.a. at skriva stíl og at greina og tulka í øllum
málunum. Tað kundi verið skipað øðrvísi, m.a. við, at onkrir tímar blivu spardir burtur. Tá hetta
verður gjørt, halda uppskotssetararnir, at tað er umráðandi, at krøvini til næmingin eisini verða
broytt samsvarandi við tímalækkingina.
Hetta ger, at tað verða tímar tøkir til fleiri handligar tímar, og uppskotssetararnir halda, at tað er
umráðandi, at fólkaskúlin myndar dagsins samfelag, og ikki bert leggur seg eftir teimum, ið skulu

bókliga vegin.
Næmingar eru so ymiskir, og tað eigur eisini at vera rúm fyri teimum næmingunum, ið ikki ætla sær
bókliga vegin eftir fólkaskúlan.
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