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Limirnir í arbeiðsbólkinum kunnu staðfesta, at í 
Føroyum hava vit nógvar skilagóðar skipanir, ið royna 
at hjálpa teimum ungu við at nema sær eina útbúgv-
ing. Vit hava fleiri skipanir, ið virka væl fyri heildina, 
men tó eru tað nøkur, ið hóast tilboð ikki megna 
at gjøgnumføra eina yrkisrættaðaða ella gymnas iala 
miðnámsútbúgving. Avbjóðingin sær ikki út til at vera 
manglandi skipanir, men meira tað, at skipanirnar 
ikki hanga nóg væl saman.

Lógarverkið er ongin forðing, men heldur er talan 
um manglandi kunnleika, mannagongdir, vegleið-
ing ar og samskipan bæði innan einstaka geiran, men 
eisini tvørtur um geirarnar – tó so at allar skipanir 
kunnu altíð gerast betri, smidligari og virknari. 

Tey seinastu árini hevur rákið og politiska ynski 
verið, at flest øll ung eiga at nema sær eina mið-
námsútbúgving. Fleiri av teimum ungu, sum fyrr 
høvdu valt sær aðra lívsleið, eru nú eisini at síggja 
á miðnámi. Tað merkir, at avbjóðingarnar og upp-
gávurnar innan og uttan skúlaverkið bæði verða 
tyngri og sjónligari. 

Tá talan er um ung við sálarligum og/ella sosialum 
avbjóðingum, er týdningarmikið at nevna, at talan 
í flest øllum førum er um samansettar avbjóðingar. 
Eins tað er eitt netverk av økjum og funktiónum, 
sum skapa góða sálarheilsu, sálarligan og sosialan 
trivnað, soleiðis er talan eisini um eina samansetta 
av bjóð ing, tá tal an er um mistrivnað av sálarligum 
og sosialum slag. Hesar avbjóðingar fevna tí um eina 
tvør geira liga ábyrgd, og krevja samstarv, hvørs enda-
mál er at samskipa vitan, førleikar og átøk og skapa 
ein størri samanhang millum tilboðini innan ymsu 
geirar nar. Samstundis eigur eisini at verða umhugsað, 
um tað á ávísum økjum hevði verið betur at upp-
loyst geiraábyrgdina, fyri at sleppa undan dupult-
funktiónum.

Arbeiðsbólkurin sær sálarligar og sosialar avbjóðingar 
sum eina samansetta uppgávu. Tí hevur bólkurin 
lagt seg eftir, ikki at koma við boðum upp á skjótar 
loysnir, og so vóna, at avbjóðingarnar verða færri. 
Okkara fatan er, at vit eiga at streingja á, at fáa 
tær skipanir, sum longu finnast, at virka greidliga 
og smidliga. Tí fevnir tilmælið ikki um nýggjar 
skipanir, men er í størri mun grundað á tillagingar. 
Umráðandi er, at skipanirnar verða royndar og eftir-
mettar, og tillagaðar til tann tørv, sum nú eina ferð er. 
Við regluligum kanningararbeiði og smærri roynd-
arvirksemi koma vit tættari einum væl skipað um 
og greiðum yrkis- og miðnámssskúlaverki, sum í 
samstarvi við skipanir uttanfyri skúlan megnar á ein 
virðiligan hátt at lofta teimum ungu ella fáa tey á 
føtur aftur, tá lívið hevur fingið tey at snáva.

Tað er sera umráðandi, at øll ráðini, t.v.s. Uttan-
ríkis- og mentamálaráðið, Heilsumálaráðið og 
Almanna málaráðið samstarva og finna ein leist, har 
avbjóðingar verða lyftir í felag. 

Arbeiðsbólkurin hevur sett orð á sekstan átøk. 
Á næstu síðu er yvirlit yvir átøkini, og hesi eru 
útgreinað í parti 8.

1. Stuttur samandráttur
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2.  Átøkini í tilmælinum  
– Kostnaður og tíðarætlan

Átøk 2022/23 2023/24 2024/25 Kostnaður Ábyrgd Síða

Í Skúlanum

1. Samskipa og dagføra yvir gongd ina 
millum fólkaskúla og miðnám 

Eingin    Eingin UMMR 20

2. Mentorskipan 1 ársverk 1 ársverk 1 ársverk Árlig veiting UMMR 21

3. Nágreina leiklutir uppgávuábyrgd 
og markamót

15 tús.   15 tús. UMMR 22

4. Dagføra rundskriv til próvtøkur 
eftir serligari fyriskipan 

Eingin   Eingin UMMR 23

5. Umskipa fyrireikingarbreytina  
(FB fyrr HF)

15 tús.   15 tús. UMMR 23

6. Upptøkuøkið Eingin   Eingin UMMR 24

7. Møguleika fyri talgildari 
undirvísing í ávísum førum

Eingin   Eingin UMMR 24

8. Royndarverkætlan við 
undirvísingarumhvørvi

1 mió.   1 mió UMMR 25

Markamót

9. Tillaga lestrarstuðulin til FB  
(GG nr. 5)

 500 tús 500 tús Árlig veiting UMMR 26

10. Lívsmeistran sum part av 
Lestrarmenning

 300 tús. 300 tús. Árlig veiting UMMR 26

Uttanfyri skúlan

11. Skjóta útgreinan av ungum og 
vaksnum

 Raðfesting Raðfesting Raðfesting Árlig veiting* HMR 27

12. Eftirmeta royndarskipanina um 
ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð

Eingin ** ** HMR 28

13. Skipaðar og støðugar 
trivnaðarkanningar

450 tús.  450 tús.
Annaðhvørt 

ár 
UMMR-

AMR-HMR
28

14. Fyriskipa eina fakliga ráðstevnu 100 tús.   100 tús.
UMMR-

AMR-HMR
29

15. Gera eina handbók Eingin    Eingin UMMR 30

16. Ráðini skipa eftirmetingarfundir 
regluliga

Eingin   Eingin
UMMR-

AMR-HMR
30

* Til ber ikki hjá bólkinum at siga neyvt hvør tørvurin er á raðfesting til útgreinan

** Treyta av eftirmetingini

Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur ábyrgd av at stig verða tikin til at fylgja upp upp á tilmælini, og at ein 
eftirmeting verður gjørd um 3 ár.
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Tá Heimsheilsustovnurin World Health Organi-
zation (WHO) allýsir heilsu, fevnir heilsa um fleiri 
viðurskifti. Góð heilsa verður lýst sum ein heildar-
støða, merkt av kropsligari, sálarligari og sosialari 
væl ferð ella trivnaði, og ikki bert fráveru av sjúku 
ella heilsubreki (WHO, 2018). WHO lýsir soleiðis 
sálar liga heilsu sum verandi eina javnvág, bæði inni í 
tí einstaka menniskjanum og í samspælinum millum 
menniskjað og umhvørvið rundanum, og bæði 
krops ligir, sálarligir, sosialir, mentanarligir, átrúnað-
ar ligir, samfelagsligir og umhvørvisligir faktorar 
spæla saman og hava eina ávirkan á, hvussu heilsan 
er (WHO, 2018). Soleiðis ber ikki til at skilja krops-
liga, sálarliga og sosiala heilsu at, tí ymisku viður-
skift ini hava stóra ávirkan á hvørt annað. Og tá 
vit í verandi tilmæli eru biðin um at viðgera ung 
við sálar ligum og/ella sosialum avbjóðingum, eru 
hetta soleiðis viðurskifti, sum ofta eru tætt tongt at 
hvørjum øðrum.

Meira nágreinað verður góð sálarheilsa sambært 
WHO lýst sum ein støða merkt av trivnaði, har 
tann einstaki brúkar síni evni og førleikar og megnar 
vanligu avbjóðingarnar, sum eru í lívinum, arbeiðir 
ella virkar so tað gevur úrslit, og veitir samfelagnum 
ella felagsskapinum nakað (Sundhedsstyrelsen, 2008).

Sálarheilsa og sálarligur trivnaður hevur víst seg 
at hava avgerandi ávirkan á, um ung fólk megna at 
fullføra eina miðnámsskúlaútbúgving. Tá Danmark, 

Grønland og Føroyar høvdu formansskapin í 
Norður landaráðnum í 2020, avgjørdu londini at 
seta fokus á sálarheilsu (Norden, 2020). Eins og hini 
norð ur  lendsku londini verða Føroyar lýstar sum 
eitt vælferðar  samfelag við sera høgum livistandardi, 
trygg leika og „life expectancy“ (Better Life Survey, 
OECD protocol/ Faroese Board of Public Health, 
2017).

Eitt av aðalmálunum hjá einum samfelag kann 
sigast at vera at skapa karmar fyri borgararnar, 
soleiðis at teir í størsta mun sleppa at brúka síni evni 
og førleikar, megna vanligar avbjóðingar í lív in um, 
hava møguleikar at arbeiða og virka so tað gevur 
úrslit, og megna at veita samfelagnum og felags-
skapinum nakað.

Endamálið við hesum tilmæli er at koma við 
boðum uppá loysnir, so ung við sálarligum og/ella 
sosial um avbjóðingum megna at fullføra miðnám, 
um tað er tað, ið tey ynskja. Arbeiðsbólkurin er 
samdur um, at umráðandi er, at dentur bæði eigur 
at verða lagdur á ung, sum hava viðføddar sálar ligar 
avbjóðingar og sjúkur, umframt á tey, sum orsakað 
av lívsins viðurskiftum ella mátanum, vit hava inn-
rættað okkara útbúgvingarskipanir, fáa sálar heilsu-
trupulleikar. Øll ung eiga at fáa karmar fyri at trívast 
og mennast, og gera vit sum samfelag hetta, fer 
fráfallið á miðnámi eisini at minka.

3. Inngangur
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Arbeiði hjá bólkinum byggir á undanfarna arbeiði 
á økinum1. Sostatt er talan ikki um at nágreina ein 
málbólk ella taka støðu til um eitt tilboð skal setast 
í verk ella ikki.

Arbeiðssetningurin er at koma við ítøkiligum boð-
um uppá átøk, sum kunnu bøta um sannlíkindi fyri 
at ung við sálarligum og/ella sosialum avbjóðingum, 
sum lúka treytirnar fyri upptøku á miðnám, megna 
at fullføra miðnám.

1. At lýsa verandi skipanir, sum stimbra og stuðla 
uppundir, at tey ungu megna at fullføra miðnám 
og hvat kann gera skipanirnar enn betur?

2. At lýsa snávingarsteinar ella forðingar í skipan-
unum, sum viðvirka til at ung í hesum málbólki 
ikki gjøgnumføra miðnám?

3. At lýsa um tey ungu eru tilvitað um, hvørjir 
møgu leikar eru fyri at fáa stuðul?

4. At lýsa um tørvur er á nýggjum tilboðum og 
hvørji hesi kundu verið?

1 Sálarlig sjúkueyðkenni

4. Arbeiðssetningur

Umráðandi er at vísa á, at málbólkurin hjá hes um 
arbeiðs  bólk inum eru tey ungu, sum lúka vanligu 
treytir nar fyri upptøku á miðnámi, og sum megna, 
við hjálp frá ymsu stuðul skipan un um, at fáa eitt 
van ligt miðnámsskúla prógv2.

2 Tað finnast longu serliga skipað skúlatilboð. Serliga skipað miðnám 
(Serbreyt) er ætlað teimum, ið eru tarnað at gjøgnumføra miðnám undir 
vanligum treytum. Henda breytin hevur ikki vanligu upptøkukrøvini og 
miðar ikki ímóti vanligum miðnámsprógvi. 

  Serflokkurin á Glasir er eitt skúlatilboð fyri ung innan autismuøkið, 
men sum annars lúka vanligu upptøkukrøvini til miðnám. Miðað verður 
ímóti vanligum miðnámsprógvi.
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Í apríl 2021 setti landsstýrismaðurin í uttanríkis- og 
mentamálum, Jenis av Rana, ein arbeiðsbólk at koma 
við tilmælum viðvíkjandi miðnámsskúla útbúgving 
til ung við sálarligum ella sosialum avbjóðingum. 

Hetta tilmæli skal lýsa verandi skipanir á skúla- 
heilsu- og almannaøkinum, sum stuðla og stimbra, 
at tey ungu megna at gjøgnumføra eina yrkisrættaða 
ella gymnasiala miðnámsútbúgving, men eisini at 
finna snávingarsteinar og forðingar, ið gera, at ung, 
ið annars lúka krøv um upptøku, ikki megna at 
gjøgnumføra miðnám.

Endamálið er at meta, um tørvur er á nýggjum til-
boðum, og at gera nøkur ítøkilig uppskot til, hvar 
setast kann inn í verandi skipanum fyri at tryggja, at 
næmingarnir verða hjálptir á munabestan hátt.

Tilmælið fevnir um 3 ár, og vilja vit seta sjøtul á 
eina tilgongd, sum kann koma við nøkrum boðum 
uppá, hvussu avbjóðingarnar kunnu loysast. Hetta 
tilmælið fevnir bæði um at bøta um verandi skipanir, 
nýggj tilboð og ein tilgongd at samskipa skipanirnar 
innan allar geirar.

Í tilgongdini hevur arbeiðsbólkurin lagt seg eftir 
at hoyra umboð fyri viðkomandi partar bæði innan 
og uttanfyri skúlaskipanina. Skúlar, felagsskapir, fak-
fólk og einstaklingar hava verið sera beinasamir at 
geva arbeiðsbólkinum íblástur, fakligan kunnleika 
og upp lýsingar.

Tey, ið manna arbeiðsbólkin, eru:
• Uttanríkis- og mentamálaráðið: Joan Knudsen, 

(for kvinna)
• Uttanríkis- og mentamálaráðið: Hanna Ziskason 

Hansen
• Sernám: Kinnie A. Mortensen
• Undirvísingarstýrið: Ragnar Á. Joensen (skrivari)
• Yrkisfelagið Miðnám: Terji á Lakjuni
• Føroya Tekniska Lærarafelag: Elsebeth Vilhelm
• Nám: Tóra Petersen
• Heilsumálaráðið: Guðrun Maria Mortensen
• Sjúkrahúsverkið: Súsanna Reinert Petersen
• Almannamálaráðið: Símun J. Hansen
• Almannaverkið: Leif Olsen

Arbeiðsbólkurin er breitt samansettur og umboðar 
ymisk fak- og virkisøki. Eisini eru umboð úr av-
varð andi stjórnarráðum (UMMR, AMR og HMR). 
Tað hevur verið arbeitt við at finna eitt felags stev og 
forstáilsi fyri, hvat hevur størsta týdning at fáa gjørt 
nakað við, og hvat er møguligt at fáa sett í verk. Bólk-
urin hevur verið ógvuliga tilvitaður og lagt áherðslu 
á ikki at koma við tilmælum, sum mann ikki metir 
kunnu setast í verk innan rímiliga tíð.

Arbeiðsbólkurin fór til verka í apríl mánað, har 
arbeiðsskrá, fundartíðir og arbeiðssetningur vóru 
skipað. Íalt hevur bólkurin havt 9 fundir, har inni-
hald, niðurstøður og tilmæli til átøk í hesum tilmæli 
eru gjørd.

5. Um tilmælið
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Tórshavn hin 18. november 2021
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Hyggja vit út í heim, er tað nógv sum týðir á, at 
sálarligar avbjóðingar eru ein global avbjóðing, sum 
er millum tær størstu heilsuligu avbjóðingarnar 
(WHO, 2018). Hóast vit enn bert hava avmarkaða 
gransk ing innan sálarheilsu í Føroyum, eru ábend-
ingar um, at myndin er tann sama her á landi.

Gransking av føroyskum fólkaskúlanæmingum í 
hádeild hevur víst, at ein stórur partur hevur tað gott, 
hóast tey hava ymiskt at stríðast við (Gaini, 2013). 
Onnur føroysk gransking hevur víst, at á leið 20 % 
av 8. floks næmingum høvdu sálarheilsutrupulleikar, 
sum høvdu neiliga ávirkan á teirra gerandisdag 
(Petersen et al., 2013). Í 2016 vísti kanning hjá 
Fólka heilsuráðnum, at 18 % av vaksnum borgarum 
hava vánaliga sálarheilsu (Fólkaheilsuráðið, 2017). 

Hóast ein kanning av sálarheilsuni hjá føroyskum 
miðnámskúlanæmingum í 2017 vísti á, at føroyskir 
miðnáms skúlanæmingar samanumtikið hava eina 
góða sálarheilsu, so kenna tey seg eisini trýst av 
krøvum til m.a. útsjónd, avrik og samleika, og hóast 
hesi trýst hoyra ungdómstíðini til, er hugsandi, at 
trýstið, ið dagsins samfelag leggur á ungdómin, er 
størri enn áður (Skaale & Davidsen, 2017).

Kanningin av sálarheilsuni legði tó dent á, at vit vita 
lítið um sálarheilsuna hjá føroyskum ungdómi. Tær 
kanningar sum eru, vísa, at ung í Føroyum stríðast 
júst sum ungdómar í okkara grannalondum, og at tað 
kanska serliga er í aldrinum 18-29, at ung stríðast. 

Sálarheilsukanningin í miðnámsskúlunum bleiv 
endur tikin skúlaárið 2020/2021 (Joensen og á 
Lakjuni, 2021). Samanbera vit úrslitini frá kann ingin 
í 2017 við úrslitini frá 2021, er sálar heilsan hjá mið-
náms skúlanæmingum versnað hesi árini. Orsøk ir nar 
handan hesa broyting eru allarhelst fleiri, og um ráðandi 
er at hava í huga, at størsta broyt ing in í umstøðunum í 
tíðarskeiðinum ímillum kanning arnar er korona.

Norðurlendsk gransking innan fráfall vísir á, at 
sálar ligar og sosialar avbjóðingar eru týðandi orsøkir 
til, at ung gevast við miðnámsútbúgvingini. Ung dóm-
ar, ið ikki hava møguleika at taka t.d. yrkisrættaðar 
ella gymnasialar miðnámsútbúgvingar, eru í øktum 

vanda fyri at standa uttan fyri arbeiðsmarknaðin og í 
øðrum lagi sosiala felagsskapin og kunnu fáa varandi 
sálarligar trupulleikar.

Í Føroyum er kanning gjørd av fráfalli úr frá Føroya 
Studentaskúla í Hoydølum. Henda kanning vísti, at 
fráfallið í miðal lá um 20% netto. Hetta skal skiljast 
soleiðis, at næmingar í summum førum steðga lestri-
num í eitt ár, og koma aftur, skifta breyt, skúla ella fara 
til arbeiðis. Arbeiðsbólkurin skilur, at hetta er sama 
mynstur vit síggja í dag. Sjálvandi er partur av hesum 
natúruligur, men tað kann í ávísum førum eisini vera 
eitt tekin um mistrivnað. Tí skal hetta takast í álvara. 

Nakrir skúlar hava egin hagtølsyvirlit, ella smærri 
kann  ingar. Glasir hevur seinastu 2 árini gjørt innan-
hýsis hagtøl fyri upptøku og fráfall fyri gym nasi alu 
miðnámsbreytirnar. Árliga fráfallið liggur á Glasi 
beint omanfyri 6% um árið í miðal, ella um 20% 
samlað pr. flokk á 3 ára gongdum, sum sambært 
Styrelsen for IT og Læring (STIL) er á leið tað sama 
sum í Danmark. 

Fráfallið úr gymnasialum miðnáms flokk um 
sveiggj ar úr nøkrum heilt fáum prosentum og upp 
til 30%. Her er stórur munur á breytunum, og 
nakað av broyt ingum frá ár til ár. Lutfalsliga lægri 
á náttúru- og hug breyt og lutfalsliga hægri á fyri-
reikingarbreyt (Kervi, 2021).

Fleiri útlendskar kanningar vísa á, at fráfallið á 
mið námi er størst 1. árið og í byrjanini av 2. árið. 
(Andersen et al., 2021)(Uni-C Uddannelsesudvalget, 
2009) (Styrelsen for IT og Læring, 2021)
Hetta er somuleiðis í samsvari við kanningar gjørd ar 
í Føroyum í 2004 (Alstrup, Mortensen, Helgadóttir, 
Nielsen og Dam Joensen 2004), og 2006. (Róin, 
Holm og Dahl, 2006). Ein uppteljing frá Kervinum3 

vísir sambærlig úrslit. Tað er eftir øllum at døma 
tíðliga í skúlagongdini, at fráfallið er, og er tað eisini 
her, at átøk skulu gerast.

3 Kervi er partur av innskriving.fo, og hevur hagtøl um lesandi

6. Grundleggjandi avbjóðingar
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Niðurstøðan í kanning hjá Statens Institut for Folke-
sundhed frá 2021 vísir á, at næmingar, ið mis trívast 
á eini miðnámsútbúgving, eru í størri vanda fyri at 
gevast við útbúgvingini. Næmingarnir verða bólkaðir 
í fýra bólkar: „høgur trivnaður”, „toluligur trivnaður”, 
„kensluligar avbjóðingar“ og „lítil trivn að ur”. Úrslitini 
vísa, at næmingar við lítlum trivnaði eru tríggjar 
ferðir so útsettir fyri fráfalli í mun til bólkin „høgur 
trivnaður“ (sdu.dk/da/sif/ugens_tal/39_2021).

Sálarligur og sosialur vantrivnaður millum ung 
hevur seinnu árini verið staðfestur sum ein vaks andi 
trupul leiki í teimum londum, vit vanliga samanbera 
okkum við. Gjøgnum samskifti við skúlarnar, gjørdist 
arbeiðs bólkurin varugur við, at sálarligar og sosialar 
avbjóðingar eisini gera seg galdandi í sambandi við 
fráfall í føroyskum miðnámsskúlum. Frá gransking 
og royndum aðrastaðni vita vit, at sálarheilsa er eitt 
samansett og komplekst hugtak. Bæði individual, 
relational og sosial viðurskifti kunnu hava ávirkan á 
sálarheilsu (WHO, 2018).

Nakrar sálarligar avbjóðingar eru viðføddar, aðrar 
kunnu koma fyri orsakað av samfelagsviðurskiftum, 
arbeiðs- ella skúlaviðurskiftum, ella livimáta. Týdn-
ing armikið er at vísa á, at til ber at hava góða sálar-

heilsu, hóast ein hevur sálarsjúku, og hinvegin 
(Keyes, 2005). Somuleiðis er týdningarmikið at hava 
í huga, at áhaldandi vantrivnaður, strongd og trýst, 
kunnu elva til sálarsjúku. 

Tá vit tosa um sálarheilsu, kunnu vit skilja millum 
átøk ella viðurskifti, sum fremja sálarheilsu ella fyri-
byrgja, at sálarligar trupulleikar taka seg upp, og 
so viðgerandi tilboð ella tiltøk, sum veita viðgerð 
fyri sálarligar líðingar. Dømi um tað fyrsta kann 
sambært royndum aðrastaðni (EVA) vera, at skúlin 
er vælskipaður, og at karmar eru fyri at skapa góðar 
relatiónir millum lærarar og næmingar. Dømi um 
tað næsta kunnu vera lætt atkomulig viðgerðartilboð, 
sum eitt nú tilboð um viðgerð frá sálarfrøðingi 
gjøgnum lestrarvegleiðingina. 

Heildarætlanin fyri Sálarheilsu (HIMR 2018), 
sum fevndi um tilmæli bæði í mun til viðgerð og 
fyribyrging og at skapa góðar umstøður hjá børnum 
og ungum fyri at varðveita og menna góða sálarheilsu 
lýsir nøkur av hesum viðurskiftum, og hvar tørvur 
er á átøkum. Ein av niðurstøðunum var, at tætt og 
smidligt samstarv millum stovnar og geirar er av 
alstórum týdningi, og at uppgávan og ábyrgdin at 
fremja góða sálarheilsu og viðgera sálarligar av bjóð-

Góð sálarheilsa

Ongin sálarlig 
sjúkueyðkenni

Sálarlig 
sjúkueyðkenni

Til ber at hava 
vánaliga sálarheilsu 

uttan at hava sálarliga 
sjúku ella avbjóðingar 

Til ber at kenna 
seg væl, hóast ein 

hevur sálarligar 
avbjóðingar, sjúku ella 
sálarheilsutrupulleikar

Vánalig sálarheilsa

(Keyes, 2005; Wang et al. 2011)
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ingar liggur innan allar geirar í samfelagnum. Eitt 
dømi um eitt týdningarmikið átak í føroyska sam-
felagnum, sum roynir at basa nøkrum av okkara av-
bjóð ingum, er Tann góða tilgongdin (TGT, 2014). 
Tann góða tilgongdin fevnir um eitt samstarv mill-
um fleiri ráð, hvørs endamál er at samskipa vitan, 
førleikar og átøk og at skapa størri samanhang 
millum tey tilboð, børn og ung við autismu hava, 
soleiðis at millum annað sálarheilsan hjá teimum og 
teirra avvarðandi kann betrast. 

Tøknifrøðiliga menningin hevur seinnu árini gjørt 
eitt stórt inntriv í lívið hjá ungum, hetta varð eisini víst 
á í kanningini hjá Skaale og Davidsen. Strong din, ið 
miðlarnir hava við sær, ger, at tað kann verða trupult 
at hugsavna seg ella hvíla, uttan at verða órógvað av 
telefonini (Skaale & Davidsen 2017). Við sam felags-
broytingunum tykist tað í dag truplari hjá ungum at 
fóta sær. Størvini á arbeiðsmarknaðinum gerast alsamt 
meira førleika krevjandi og vitanartung, og krevja tey 
ofta ein lívsf orm og hugburð til frítíðar- og arbeiðslív, 
ið er merktur av eini jagstran og stremban. 

Heilt niður í fólkaskúlan verður lagt upp til, at 
ung dómar skulu vita, hvat tey vilja seinni í lívinum, 
og væntað verður, at tey ungu eru tilvitað um sínar 
møgu leikar, um egnar førleikar, umframt at vera 
nóg ábyrgdarfull og búgvin til at duga at skyna av-
leiðingarnar av sínum valum. Hesi avrikskrøv leggja 
eitt stórt trýst á okkara ungdóm longu áðrenn tey 
fara á yrkis- ella miðnámsskúla. Inni í skúlunum 
eru eisini trýst og krøv. Próvtøkur og met eru avger-
andi fyri víðari útbúgvingarmøguleikar á lívsleiðini. 
Eru metini ikki høg, verður truplari at sleppa inn 
á førleikagevandi útbúgvingarnar á t.d. lærdum há-
skúlum. Harafturat skulu leggjast sosial krøv, krøv 
um kropp og útsjónd, um vinaskara, um framí hjá-
arbeiði, og um tað fíggjarliga, fyri at nevna nøkur.

Júst hesin aldursbólkur, sum tilmælið umfatar, er 
merktur av eini leitan eftir egnum samleika. Tað er 
í tannáringaárunum, at myndin av egnum samleika 
og leikluti verður myndaður, og tað er í tann-
áringaárunum, at ung eisini skulu finna sítt endamál 
og sín leiklut í samfelagnum, samstundis sum tey 

skulu javnviga millum tað, tey vænta av sær sjálvum, 
og tað, ið verður væntað av teimum. 

Ein miðnámsútbúgving var fyrr bert fyri tey, sum 
kláraðu seg heilt væl í skúlanum. Í dag er mál setn-
ingurin, at øll ung í Føroyum skulu hava eina mið-
námsútbúgving, tað veri seg eina gymnasiala ella 
eina yrkisrættaða útbúgving. Tað er vorðið nógv 
meira vanligt hjá ungum at taka eina miðnáms- ella 
yrkisrættaða útbúgving, og harvið eru eisini fleiri 
av teimum, sum hava ymsar avbjóðingar í útbúgv-
ingars kipanini í dag enn áður.

Sambært fólkateljingini Manntal frá 2011 høvdu 
oman fyri 60% av føroyingum eina miðnáms-, yrkis- 
ella hægri útbúgving. Kanningin frá Manntal í 2011 
er ongantíð gjørd aftur, men ongin orsøk er at halda, 
at hetta talið er fallið. Henda gongdin sær út til at 
halda fram, tí beint niðanfyri 1.000 fólk søkja um 
upptøku á miðnáms- og yrkisrættaðu útbúgv ing-
unum um árið. Av hesum søkja umleið 80% inn á 
gymnasialt miðnám og umleið 20% á yrkisrættaðar 
útbúgvingar. Sambært hagtølum hjá Studna gingu 
umleið 300 fleiri næmingar á miðnámi í 2020 enn 
í 2005. 

Við einum vaksandi næmingatali, og einum økt-
um trýstið á ungdómin, er tað avgerandi, at skiftið 
frá fólkaskúla gongur so smidliga sum gjørligt, og 
trupul leikar sum eru, ella koma til sjóndar verða 
loftaðir og handfarnir væl. Kanningin hjá Skaale 
og Davidsen vísti á, at ofta gongur long tíð, áðrenn 
føroyskir ungdómar fáa hjálp, og tí gerast avbjóðingar 
og trupulleikar størri og drúgvari. Avgerandi er tí, at 
átøk verða gjørd fyri at fáa avgreitt longu bíðitíðirnar.

Enn betur var, um skjótt varð funnið fram til 
næm ingar, ið stríðast, og virðismikil stuðul verður 
settur inn tíðliga. Eitt av tilmælunum hjá Skaale og 
Davidsen var at seta í verk kanning/gransking um 
hetta evni. Orsøkin til tess er, at langt er ímillum 
skipað kanningararbeiði av ungum undir útbúgving, 
og vit vita ov lítið um, hvussu vit fyribyrgja vantrivn-
aði, og skapa tann góða trivnaðin. Eitt regluligt 
kann ingararbeiði er eitt sterkt amboð, ið kann nýtast 
til at skipa átøk í framtíðini.
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Løgtingslógin um gymnasialar miðnámsútbúgvingar 
hevur fleiri skipanir, sum skulu lofta næmingum 
sum bera brek, likamliga og sálarliga. Her er ein stutt 
gjøgnumgongd.

UPPTØKA
Við upptøku til skúlan er møguligt hjá næmingi at 
gera vart við serligan tørv, herundir tørv orsakað av 
sálarligum avmarkingum. Leiðari skúlans skal skipa 
fyri, at næmingurin fær hóskandi tilboð.4 Hetta er 
sambært kunngerð skipað saman við Sernámi.5

SERNÁM
Sernám røkir sálarfrøðitænastuna á miðnáms økin um. 

Sernám hevur harafturat sambært kunngerð6 til 
uppgávu, at meta um serliga tørvin hjá næm ingum, 
og hvørji tiltøk kunnu setast í verk í miðnáms-
skúlunum, umframt at gera tilmæli um játtanina til 
tílík tiltøk. Undirvísingarstýrið setti í 2020 í gongd 
eina royndarverkætlan, har hesir tímar vóru til lutaðir 
skúlunum at umsita sum ein sonevnd miðfirrað 
játtan. Ein tílík miðfirrað játtan merkir, at ein ávís 
upp hædd verður latin skúlunum fyri hvønn næm-
ing. Játtanin er ætlað til sernámsfrøðiligan stuðul. 
Roynd arskipanin við miðfirraðu játtanini ger, at í 
løtuni skipa skúlarnir síni átøk uttan um Sernám.

SÁLARFRØÐITÆNASTAN 
Sálarfrøðitænastan er tænasta, ið virkar inni í mið-
náms skúlunum kring landið og hevur sum høvuðs-
enda mál at fyribyrgja fráfall vegna sálarligan van-
trivnað. Tvey sálarfrøðistørv eru í tænastuni á 30 tímar 
um vikuna. Sálarfrøðingarnir eru settir í Ser námi og 

4 §32 og §33 í Ll nr. 62 frá 2012 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar
5 §81-86 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar
6 §81-86 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar

veita tænastuna til allar miðnámsskúlar í Føroyum, 
herundir eisini Heilsuskúlanum í Suður oy. Sambært 
tilmælinum um sálarfrøðitænastu á mið námsøkinum 
eru høvuðsuppgávurnar hjá tæn ast uni hesar:

• Viðgerð av næmingum og samstarv við teirra av-
varðandi og viðkomandi stovnar

• Supervisión og faklig menning av lestrar veg leið-
arum

• Skipa fyri fyribyrgjandi tiltøkum í skúlunum. 

Tilboðið um viðgerð, ið allir miðnámsskúlanæmingar 
kunnu fáa, er ókeypis og fevnir í miðal um 2-5 sam-
røður. Tænastan hevur avmarkað seg til at veita 
stutt tíðar tilgongdir fyri at tryggja, at teir næmingar, 
ið hava tørv á at koma til sálarfrøðing, kunnu sleppa 
skjótt framat uttan bíðtíð. Vísir tað seg at vera tørvur 
á longri varandi viðgerð, verður næmingurin ávístur 
víðari til privatpraktiserandi sálarfrøðing, psykiatri 
ella annað hóskandi tilboð. Sálarligu avbjóðingarnar, 
sum tey ungu stríðast við, kunnu m.a. vera tongdar 
at einsemi, strongd, tunglyndi, angist, órógv, sorg, 
skakandi hendingar o.a. 

SJÚKRAUNDIRVÍSING
Næmingur, ið vegna sjúku í avmarkaðum tíðarskeiði 
ikki kann fylgja vanligu undirvísingini, skal hava 
tilboð um sjúkraundirvísing.7

UMLØGD ÚTBÚGVINGARTÍÐ  
OG ÍSKOYTISUNDIRVÍSING
Næmingur, ið vegna sjúku í longri tíð ikki kann fylgja 
vanligu undirvísingini, fær ískoytisundirvísing, ella 
tilboð um umlagda útbúgvingartíð.8

7 §33 í Ll. nr. 62 frá 2012 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar. Lýst nærri 
í §87-92 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar

8 §92 stk. 2 og §93 í Ll. nr. 62 frá 2012 um gymnasialar 
miðnámsútbúgvingar

7.1 Skipanir innan skúlaverkið 
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SERLIG UNDIRVÍSINGARAMBOÐ
Um næmingur ikki fær fylgt vanligu undirvísingini, 
tí næmingurin ber brek, kann hann fáa serlig undir-
vísingaramboð.9

UNDIRVÍSINGARFRÍTØKA
Í lestrar og skilhaldsreglum er møguligt at søkja um 
frítøku (heilt/partvíst), um næmingur ikki er fult 
virkis førur. 10

LESTRARVEGLEIÐING 
Lestrarvegleiðing í gymnasialu miðnáms út búgv ing-
unum verður skipað sum lestrarmenning, per són lig 
ráðgeving og felagsvegleiðing.11

LESTRARMENNING er kravd lærugrein á øllum 
breytum, og skal miða ímóti, at næmingurin gerst 

9 §32 stk. 2 í Ll. nr. 62 frá 2012 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar
10 §4 litra 5 stk. 2 í kunngerð nr. 5 frá 2013 um lestrar- og skilhaldsreglur í 

gymnasialu miðnámsútbúgvingunum 
11 §36 – §39 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar 

miðnámsútbúgvingar

før ur fyri at lesa og granska í lestrartíðini, og at 
næm ingurin megnar at fremja útbúgvingina innan 
ásetta tíðarkarm. Lestrarvegleiðarin leggur saman við 
skúlaleiðaranum samlaðu gongdina í lestrarmenning 
til rættis – eisini, hvørji øki lestrarvegleiðarin lesur, 
og hvørji øki onnur lesa. 

LESTRARVEGLEIÐINGIN hevur til uppgávu at 
ráðgeva næmingum við sosialum, persónligum og 
fíggjarligum trupulleikum. Vegleiðingin skal skipa so 
fyri, at næmingar, sum bera brek, eru orðblindir, eru 
varandi sjúkir o.tíl. kunnu fáa hjálpitól, fáa serliga 
lesivegleiðing, fáa sjúkraundirvísing, verða vístir til 
samrøðu við sálarfrøðing o.s.fr.

ORÐBLINDAVEGLEIÐING 
(LESI-OG SKRIVITÆNASTA)
Við skúlaársbyrjan stendur øllum næmingum í boði 
at fáa eina kanning (screening), har lesiferð og lesi-
fatan verða kannað. (Á ávísum skúlum verða stødd-
frøðisførleikarnir hjá næmingum eisini kann aðir). 
Samrøður verða gjørdar við næmingar, har lesingin 
tykist vera trupul, og hesir næmingar fáa eisini í 
boði eina meira umfatandi kanning av møgu ligum 
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orðblindni. Um tað verður mett neyðugt, kunnu 
næm ingar fáa telduforrit til lesing og skriving. Orð -
blind kunnu eisini fáa atgongd til skipanir við ljóð-
bókum og e-bókum.

Allir næmingar, og lærarar, kunnu seta seg bein-
leiðis í samband við orðblindavegleiðingina. 

PRÓVTØKUR EFTIR  
SERLIGARI FYRISKIPAN
Næmingar kunnu í serligum førum fara til próvtøku 
eftir serligari fyriskipan.12 

Útbúgvingarstovnurin kann gera av at bjóða 
próv tak ara við niðursettum sálarligum ella likamlig-
um virkis føri ella við øðrum serligum trupulleikum 
ser ligar próvtøkuumstøður, sum javnseta hann við 
aðrar próvtakarar.13 

TOYMI
Miðnámsskúlar hava toymisskipan fyri hvønn upp-
runaflokk, hvørs endamál er at fremja og samskipa 
læring í flokkinum. Toymið skal ráðleggja, eftirmeta 
og menna undirvísingina hjá hvørjum flokki. Hetta 
er høvuðsuppgávan. Leiðari útbúgvingarstovnsins 
skal gera karmar fyri læraratoymið.14 

Toymið hevur eisini til uppgávu at taka viðurskifti 
upp við flokkin, sum kunnu betrast, og kann toymið 
í hesum sambandi veita hjálp og vegleiðing um 
fakligar og persónligar avbjóðingar.

FELAGSTILTØK OG SETURSKÚLI
Fyri at skapa trivnað skipa miðnámsskúlar fyri ymisk-
um felagstiltøkum so sum kvøldsetum, út ferðum, 
ítrottadøgum o.l. fyri næmingum og lærarum. Ofta 
verður farið á setursskúla tíðliga á árinum í fyrsta 
skúlaárinum á miðnám, fyri at næmingar og lærarar 
koma at kenna hvønn annan skjótt og væl. 

12 §16 í kunngerð nr. 8 frá 2013 um próvtøkur
13 §17 í kunngerð nr. 8 frá 2013 um próvtøkur. Serligar próvtøku um-

støður, mannagongdir og próvdøming eru nágreinað í rundskrivi nr. 
9002 frá 11. mars 2015.

14 §48 og §49 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar 
miðnámsútbúgvingar

UNDIRVÍSINGARTILBOÐ TIL 
SERLIGAN TØRV
Útbúgvingarstovnurin kann geva næmingi við ser-
ligum tørvi serlig undirvísingartilboð. 15

HJÁLP TIL AT GERA SKÚLATING
Miðnámsskúlarnir veita tilboð um hjálp til at gera 
skúla ting. Talan er um lestrarkafé ella skriviverkstøð. 
Henda hjálp skapar karmar fyri næmingar at gera 
skúlating, og samstundis hava næmingar møguleika 
at fáa vegleiðing ella hjálp frá einum lærara. 

VEGLEIÐARA OG MENTORSKIPAN
Einstakir skúlar hava umframt vanligu lestrar veg-
leið ing ina innført vegleiðara- ella mentorskipanir, 
sum skal hjálpa næmingum at leggja sær lesturin til 
rættis, t.d. viku fyri viku.

YRKISÚTBÚGVINGAR
Yvirskipað hevur lógarverkið á yrkisút búgving-
ar økin um somu ásetingar um hjálp til næmingar 
við serligum tørvi, sum lógarverkið á gymnasiala 
økinum,16 og atlit verða tikin til næmingar við tørvi 
á deildunum og verkstøðunum. Hetta verður skipað 
í samstarvi ímillum lestrarvegleiðara, deildarleiðara 
og næmingin.

Tá talan er um lærling við lærusáttmála, kann 
lestrar vegleiðarin seta seg í samband við læru meist-
aran, sum eisini er stuðlandi, um lærlingurin hevur 
avbjóðingar. 

Lærlingar, sum hava sáttmála við góðkent læru-
pláss, eru tryggjaðir í skúlatíðini og kunnu fáa útsett 
læru tíðina, um so er, at lærlingurin verður sjúkra-
meldaður ella hevur sálarligar avbjóðingar í læru-
tíðini.

15 §32 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar miðnámsútbúgvingar
16 Kunngerð nr. 94 frá 22. juni 2000 um sernámsfrøðiligan stuðul til 

næmingar við likamligum ella sálarligum breki
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ROYNDARSKIPAN UM ÓKEYPIS 
SÁLARFRØÐILIGA VIÐGERÐ 
Heilsumálaráðið varðar av royndarskipanini um 
ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum 
15 og 35 ár, sum hava angist ella lætt til moderat 
tung lyndi.17 Endamálið við hesi royndarskipan er, at 
per sónar, sum hava angist ella lætt til moderat tung-
lyndi, kunnu fáa upp til 12 ókeypis viðgerðir hjá 
løg gildum sálarfrøðingi. Viðkomandi, sum ynskir 
hesa viðgerð, skal fyrst til sín egna kommunulækna, 
sum ger eina screening av persóninum. Screeningin 
skal vísa, um persónurin lýkur nærri ásettar treytir 
inn an angistdiagnosur ella diagnosutreytirnar fyri 
lætt til moderat tunglyndi. Um screeningin t.d. 
vísir, at persónur hevur álvarsamt tunglyndi, kann 
kommunu læknin ávísa persónin til víðari útgreinan 
og viðgerð á psykiatrisku deild.

Skipanin við ókeypis sálarfrøðiligari viðgerð er 
ein 3 ára royndarskipan og fer úr gildi 31. oktober 
2023. Skipanin skal tá eftirmetast og støða takast til, 
um skipanin skal halda áfram. 

17 Løgtingslóg nr. 153 frá 30. oktober 2020 um royndarskipan um ókeypis 
sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum 15 til 35 ár, sum hava angist 
ella lætt til moderat tunglyndi

BARNA- OG UNGDÓMSPSYKIATRIIN 
OG PSYKIATRISKI DEPILIN 
Barna- og ungdómspsykiatriin og Psykiatriski Depil-
in útgreina børn og ung í mun til menningaró rógv og 
sálarligar sjúkur. Tá ein ungur er liðugt út grein aður 
í barna- og ungdómspsykiatriini verður boðið til 
netverksfund, har allir viðkomandi stovnar, her undir 
útbúgvingarstovnar, verða bodnir við. Hetta fyri at 
lýsa, hvør tørvurin hjá tí unga er fyri stuðli, hjálp og 
møguligari viðgerð fyri at trívast og mennast. Hetta 
fyri at leggja grund undir einum felags forstáilsi 
tvørgeiraligt millum ráðini, og at samstarvið millum 
stovnarnar kann antin byrja ella halda fram.

Netverksfundir verða eisini hildnir undir eini við-
gerðargongd hjá einum barni ella ungum, um tørvur 
er. Hetta ofta, um broytingar henda í t.d. viðgerðini, 
trivnaðinum ella virkisevninum og aðrir tørvir verða 
týðiligir.

7.2 Skipanin  
innan heilsuverkið
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Um persónur vegna sálarligar ella sosialar av bjóð-
ingar er í vanda fyri at missa ella hevur mist tilknýtið 
til arbeiðsmarknaðin, hevur Almannaverkið møgu-
leika at stuðla viðkomandi eftir Lóg um arbeiðs-
fremjandi tiltøk at taka miðnám ella lutvíst miðnám 
ella eina yrkisútbúgving. 

Stuðulin er liður í eini útbúgvingarætlan, hvørs enda-
mál er at gera viðkomandi føran fyri at megna eitt 
arbeiði, hóast sínar sálarligu ella sosialu avbjóðingar. 

Árini 2019, 2020 og til triðja ársfjórðing 2021 vóru 
tað ávikavist 38, 41 og 39, ið fingu stuðul til miðnám 
og yrkisútbúgving. Tann størsti parturin grundað á 
teirra sosialu og sálarligu støðu. Uppgerðin fevnir 
ikki um tey, ið ganga á Serligt Skipað Miðnám.

UMSÓKN
Heitið á stuðlinum er arbeiðsbúgving, og søkt 
verður um stuðulin. Ein neyv lýsing verður gjørd av 
sosialu og sálarligu viðurskiftunum hjá umsøkjara 
við atliti at kanna, um viðkomandi lýkur treytirnar 
fyri at fáa stuðulin, og um miðnám er tann rætta 
leiðin fyri fáa tilknýti til arbeiðsmarknaðin. Í við-
gerð ini kann Almannaverkið t.d. biðja um frá greið-
ing frá lækna ella sálarfrøðingi.

FÍGGJARLIGUR STUÐUL
Er talan um miðnám, verður fíggjarligur stuðul 
veitt ur, um persónurin er 22 ár og eldri. Talan er 
um ískoyti til studningin. Í ávísum førum kann 
persónur fáa fíggjarligan stuðul, hóast viðkomandi 
er undir 22 ár. 

Er talan um yrkisútbúgving kann fíggjarligur stuðul 
verður veittur til lærlingalønina, og í ávísum førum 
stuðul til minstulønina innan fakliga yrki.

Høvuðsorsøkin til at søkt verður um arbeiðsbúgving 
til miðnám er sum oftast av fíggjarligumávum. 
Ført verður fram, at ÚS-upphæddin er ov lág, og 
at ein megnar ikki at arbeiða, meðan ein gongur á 
miðnámi. Umframt hetta er grundgevingin, at ein 
megnar ikki at taka miðnám upp á vanliga tíð, og 
tí møguliga hevur ov fáar undirvísingartímar til at 
fáa ÚS. Harafturat kann verða søkt um leiðbeinara.

STUÐUL TIL LEIÐBEINARA ELLA 
SÁLARFRØÐILIGA VIÐGERÐ
Umframt fíggjarligan veiting til uppihald kann 
eisini verða stuðlað við leiðbeinara ella sálarfrøði-
lig um samrøðum, um hetta er neyðugt fyri at við-
kom andi skal megna ætlaðu útbúgvingarætlan. 
Enda málið er m.a. at menna førleikan at samskifta, 
at menna sjálvsálit og áhaldni, og læra at skapa 
ein skipaðan arbeiðs- og gerandisdag, umframt at 
stuðla viðkomandi at handfara krøv, ósemjur ella 
mangl andi trivnað á útbúgvingarstaðnum.
 
Útbúgvingarstovnarnir hava eisini starvsfólk, sálar-
frøðing og lestrarvegleiðara, sum stuðla næmingum. 
Hesar skipanir kunnu í ávísum førum hava sama 
endamál, og tí verður dentur lagdur á, at leið beinari 
ella sálarfrøðiligur stuðul eftir lóg um arbeiðs-
fremj andi tiltøk í størsta mun arbeiðir við at skipa 
gerandis dagin, meðan fyriskipanin er í gongd, og at 
styrkja borgaran í trúnni upp á at kunna mennast 
og gerast førur fyri at meistra sítt lív, og harvið gera 
útbúgvingina lidna. Meginreglan er eisini, at aðrar 
hjálpar fyriskipanir koma framum stuðulin eftir 
Lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk.
 
Ein tíðarætlan, kallað fyriskipanarætlan, skal gerast 
í tí einstaka førinum fyri at tryggja, hvat endamálið 
er við fyriskipanini. Vikið kann bert vera frá hesum, 
um talan er um sjúku ella aðrar vælgrundaðar orsøkir.

7.3 Skipanir innan 
almannaverkið
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Í hesum partinum verður greitt frá snávingar stein-
unum í verandi skipanum og boð uppá átøk fyri at 
bøta um avbjóðingarnar.

Tey eru býtt í:
• Í skúlanum
• Markamót
• Uttanfyri miðnámsøkið

ÁTAK 1: Samskipa og dagføra yvirgongdina 
millum fólka skúla og miðnám fyri næmingar við 
avbjóðingum.18 

SNÁVINGARSTEINUR
Skúlarnir, næmingar og avvarðandi hava víst á 
tørvin at seta orð á trupulleikar, ið ungdómar 
dragast við; í fólkaskúlanum, á veg inn í miðnám, 
og inni í skúlanum. Arbeiðsbólkurin hevur hoyrt 
um skúla um hvørvi, har fordómar eru og manglandi 
vitan um sosialar og sálarligar avbjóðingar, og kann 
hetta elva til stigmatisering. Eitt slíkt umhvørvi 
kann elva til, at ung ikki søkja sær ta hjálp, tey hava 
tørv á. 

Fleiri partar, bæði ung fólk og fakfólk, vísa á, at til 
tíðir er torført at fáa ymsu skipanirnar at sampakka, 
og ofta kann alt ov long tíð ganga, áðrenn fyriskipanir 
verða settar í verk.

Skiftið frá fólkaskúla til miðnámsskúla kann 

18 § 39 stk. 2 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar 
miðnámsútbúgvingar

8. Snávingarsteinar og átøk

8.1 Í skúlanum

tykjast trupult hjá næmingum við serligum avbjóð-
ingum. Í verandi skipan er tað so, at við innskriving 
til miðnám er tað upp til næmingin at gera av, um 
viðkomandi ger vart við avbjóðingarnar í inn skriv-
ingar skjalinum. Í fleiri førum er hetta sera óheppið, 
tí um næmingur velur ikki at gera vart við seg í inn-
skrivingarskjalinum, kann ganga rúm tíð, áðrenn 
lærar ar næmingsins gerast varugir við fakligar, 
sosialar ella sálarligar avbjóðingar.

Hóast næmingar verða kunnaðir um miðnáms út-
búgv ingar bæði í fólkaskúlanum og fáa kunning frá 
mið  náms skúlunum hevur bólkurin fingið eina fatan 
av, at fleiri av næmingunum vita ikki, hvat tað er, 
teir velja. Hetta ger, at summi gevast og onnur byrja 
aftur á aðrari útbúgving.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at samskipa og 
dag   føra yvir gongdina millum fólkaskúla og 
mið  nám fyri næmingar við avbjóðingum.19 

19 § 39 stk. 2 í kunngerð nr. 9 frá 2013 um gymnasialar 
miðnámsútbúgvingar
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Gjørd verður ein skipað vegleiðing fyri umsøkjarar 
og skúlar, har greitt er, hvat tað merkir, at gera vart 
við serligar avbjóðingar í innskrivingarskjalinum, og 
hvussu skúlin skal lofta hesum næmingum.

Skúlin skal seta seg í samband við allar næmingar, 
sum hava gjørt vart við, at teir hava serligar av bjóð-
ingar, so tíðliga sum gjørligt, og væl áðrenn skúlaárið 
byrjar.

Undirvísingarstýrið samskipar innskrivingina, og 
partur av at eftirkanna upptøkumannagongdir er 
longu byrjað. Undirvísingarstýrið er eisini kunnað 
um, at skúlar hava tillagað sínar upptøkumanna-
gongdir, og fer at fylgja hesum arbeiði upp. 

Partur av innskrivingini verður komandi árini 
partur av stóru KT-verkætlanini. Henda flyting á 
ein nýggjan KT-pall fer eftir ætlan at hava við sær 
eitt tættari og smidligari samband millum næming, 
skúlar, Sernám og Almannaverkið.

Afturat hesum átti at verið ment ein skipan í 
teimum førum, har Almannaverkið og Sernám eru 
inni í myndini í fólkaskúlanum, við t.d. fyrireikandi 
fundum, har fokus verður á, hvat skal henda aftaná 
fólkaskúlan. Vónandi verða tá bert fá, sum velja ikki 
at upplýsa um sínar avbjóðingar.

Seinastu árini eru fleiri tímar settir av til vegleiðing 
í fólka skúlanum, og hesir eiga at verða nýttir til fjøl-
broytta kunning og vegleiðing av næmingum tíðliga 
í fólkaskúlanum. Vegleiðarnir skulu latast í til at geva 
fjølbroytta kunning um ymisku møgu leikar nar, bæði 
tá hugsað verður um ymisku gymnasialu breytirnar 
og ymisku læringshættirnir, sum eyð kenna hesar, 
eins og orka eigur at verða nýtt til meira og hollari 
kunn ing um yrkisútbúgvingar. Partar av hesum 
arbeiði er farið ígongd við millum annað at dag føra 
kunn gerðina um skúlavegleiðing í fólka skúlanum og 
at gera eina námsætlan.

Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 2: Seta eina mentorskipan á stovn í øllum 
miðnámskúlum

SNÁVINGARSTEINUR
Umboð frá sertilboðum í fólkaskúlanum hava mill um 
annað víst á týdningin við tryggleika og góðum relat-
ión um í sambandi við skiftið frá fólka skúla til miðnám. 

Aðrir fakbólkar hava somuleiðis víst á tørvin á 
einum starvsfólki, sum er sjónligt, og fysiskt er til-
staðar, og sum hevur til uppgávu at stuðla, kveikja, 
skipa, hjálpa fakliga og samskipa hjálp og kunning 
til áður nevnda málbólk.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at seta eina mentor-
skipan á stovn í øllum miðnámskúlum

Ein mentorskipan er ætlað til næmingar á yrkis rætt-
aðum og gymnasialum miðnámi. 

Mentorskipanir eru væl kendar sum amboð á 
út búgving ar stovnum í t.d. Danmark. Ymiskt er, 
hvussu skúlar skipa síni mentortilboð. Tey kunnu 
verða skipað sum eitt parttíðarstarv fyri ein felags-
mentor, ella ein stakir lærarar kunnu fáa tímar fyri 
hesa uppgávu. 

Hendan mentorskipan verður roynd á Miðnámi 
á Kambsdali skúlaárið 21/2022, og verður henda 
eftir  mett í næstum.

Mælt verður til at hækka miðfirraðu játtanina til 
skúlarnar við einum ársverki tilsamans. Eftirmetingin 
kann vísa, um tað samsvarar veruliga tørvin. 

Ein tílík loysn, ið er grundað á miðfirraðu játtanina, 
hevur við sær, at skúlarnir skjótt og smidliga kunnu 
seta inn, um mett verður, at tørvurin er har, og at 
skúlar kunnu laga sítt tilboð til tað, sum hóskar best 
til júst tann skúlan. Hetta krevur tí eisini, at peningur 
verður settur av til at hækka hesa játtan. Skúlarnir 
skipa eina mentorskipan í samstarv við Undir vísingar-
stýrið og Uttanríkis- og menta málaráðið.

Arbeiðsbólkurin metir eisini, at skilagott hevði 
verið, at mentorur frá (ser)tilboði í fólkaskúlanum 
virkaði í miðnámi eitt tíðarskeið sum ein tillagað 
yvirgongd til ein mentor á miðnámi. Hetta hevði 
stuðlað undir at skapa betri relatión millum næming 
og starvsfólk á miðnámi.
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Royndirnar, ið verða gjørdar á Kambsdali í ár, eiga 
at verða eftirmettar. Harafturat eigur leikluturin og 
ábyrgdin hjá mentorinum at lýsast og greinast saman 
við átaki nr. 3, um markamót. 

Skipanin, ið sett verður í verk við hesum átaki, 
eigur at verða eftirmett aftaná fyrsta árið.

Kostnaður: 1 ársverk (árlig veiting)
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 3: Nágreina leiklut, uppgávuábyrgd og 
markamót hjá lestrarvegleiðingini, toymis skip
anini, Sernámi og mentorskipan

SNÁVINGARSTEINUR
Ein liður í arbeiðinum hjá bólkinum hevur verið 
at fingið innlit í skipaninar, sum eru, umframt at 
hoyra partarnar, sum brúka skipaninar, m.a. lærarar, 
fakfólk, áhugafeløg og tey ungu. Bólkurin hevur 
í sínum arbeiði møtt skipanum, sum ikki síggja 
støðuna eins, skipanum sum í einstøkum førum 
ikki sampakka nóg væl saman, og næmingum, ið 
royna at finna eina javnvág millum skúlagongd og 
sálar ligar og sosialar avbjóðingar. Tey ungu ferðast í 
eini skúlaskipan, sum av og á ikki megnar at finna 
rætta stuðulin til røttu tíð. Tørvur er á at nágreina 
leiklutir, uppgávuábyrgd og markamót í verandi 
skipanum innan skúlaverkið.

Sálarheilsukanningarnar í 2017 og 2020 vísa á, at 
sálarheilsutalið hjá teimum ungu er fallandi. Arbeiðs-
bólkurin metir, at trivnaður og góð sálarheilsa eigur 
at verða raðfest fyri allar næmingar. Toymisskipanin á 
gymnasialum miðnámi saman við lestrarvegleiðingin 
eru góðar skipanir, sum kundu verið við til at lyfta 
hesa avbjóðing í størri mun.

Sambært kunngerð hevur Sernám tvær ymiskar 
upp gávur á miðnámsøkinum. Tann eina er at røkja 
sálarfrøðitænastuna, og hin er saman við skúlan um 
at gera av, hvørji hjálparátøk skulu setast í verk fyri 
næmingar við sálarligum ella likamligum av mark-
ingum, og gera eina virkisætlan fyri hvønn næming. 

Royndarskipanin við miðfirraðu játtanini ger, at í 
løtuni skipa skúlarnir síni átøk uttan um Sernám.

Síðani sálarfrøðitænastan varð sett á stovn í 
2015, hevur eftirspurningurin eftir samrøðu við 
sálarfrøðing verið vaksandi úti á miðnámsskúlunum. 
T.d. vóru 93 ung ávíst fyrsta árið (2015-16) vaks-
andi til 130 ávísingar í skúlaárinum 2018-19. Frá 
1. november 2020 til juni 2021 vóru 127 ávís-
ingar. Hetta merkir í praksis, at meginpartin av 
arbeiðstíðini í tænastuni fer til samrøður við næm-
ingar. Arbeiðsorkan, sum henda tænasta hevur 
í løtuni, røkkur ikki til at røkja og menna aðrar 
kjarnuuppgávur til fulnar, hóast hesar kunnu 
hava ein týðandi leiklut í at fáa ung við sálar ligum 
avbjóðingum at trívast og megna eina mið náms-
útbúgving.

Sálarfrøðitænastan vísti á, at tey javnan fáa umbønir 
frá lærarum um sparring uppá, hvussu og hvat tey 
gera, í eitt nú støðum, har næmingar vísa tíðilig 
tekin um sálarligan mistrivnað.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at nágreina leiklut, 
upp  gávuábyrgd og markamót hjá lestrar veg  leið-
ingini, toymisskipanini, Sernámi og mentor -
skipan

Hetta átak snýr seg fyrst og fremst um at lýsa 
uppgávu- og ábyrgdarbýtið millum lestrarvegleiðara, 
toymini, Sernám og sálarfrøðiligu tænastuna.

Tó er neyðugt at dagføra kunngerðir, vegleiðingar 
og mannagongdir fyri at hesar skulu samsvara.

Henda dagføring eigur eisini at fevna um 
vegleiðing og trivnaðaruppgávuna í skúlunum.

Endamálið við hesum átaki er at styrkja sambandið 
millum toymi, lestrarvegleiðing, Sernám, sálar-
frøði tænastuna og møguligan mentor, soleiðis at 
floks læraraleiktluturin, sum vit kenna úr fólka-
skúla skipanini, sæst aftur í sambandinum millum 
næm ing og omanfyri nevndu.
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Mælt verður til at arbeiðsbólkur verður settur við 
umboðum úr lestarvegleiðingini, Sernámi, Undir vís-
ingarstýrinum og Uttanríkis- og menta mála ráðnum 
at koma við ítøkiligum uppskotum.
Mælt verður somuleiðis til at uppraðfesta nor mer-
ingina, so hon samsvarar tørvinum. Hetta er torført 
at meta um, áðrenn nøkur niðurstøða er gjørd.

Skipa og raðfesta so, at lestrarvegleiðingin og sálar-
frøðitænastan fáa møguleika og umstøður at vitan ar-
deila saman við læraratoymunum, og einum møgu-
ligum mentori. (sí átak 2) 

Kostnaður: 15 túsund (arbeiðsbólkur)
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 4: Dagføra rundskriv til próvtøkur eftir 
serligari fyriskipan 

SNÁVINGARSTEINUR
Ung við omanfyri nevndu avbjóðingum hava víst á, at 
torført er hjá teimum at taka stig til at fáa sær hjálp, 
og at vita, hvar og hvussu tey skulu søkja sær hjálpina. 
Tey vísa á, at sum heild hava tey tørv á forsøgni.

Tey halda, at próvtøkuviðurskiftini eftir serligari 
fyriskipan eru ógreið og harumframt sakna tey 
kunn ing í góðari tíð.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at dagføra rundskriv 
til próvtøkur eftir serligari fyriskipan 

Dagføra rundskriv viðvíkjandi próvtøku eftir ser-
lig ari fyriskipan. Reglur og mannagongdir skulu 
vera greiðar, og skúlarnir skulu gera vegleiðingar og 
kunna næmingarnar. 

Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 5: Umskipað fyrireikingarbreyt (FB)

SNÁVINGARSTEINUR
Hægri fyrireikingarprógv (HF) varð upprunaliga 
skipað sum tilboð til vaksin, ið ynsktu at vinna sær 
eitt miðnámsprógv skjótt. Við nýggju lóggávuni í 
2012 var heitið broytt til fyrireikingarbreytin (FB), 
og hon er skipað eftir einum leisti, sum krevur nógv 
av teimum lesandi.
 
Arbeiðsbólkurin hevur í sínum arbeiði fingið greiðar 
ábendingar frá fleiri pørtum, sum bólkurin hevur 
havt samband við, um at lutfalsliga fleiri gevast á FB. 
Vanliga fatanin sýnist at vera, at av tí at FB er styttri, 
so er tað eisini lættari. Hetta er misskilt. 

Næmingar, sum koma inn á miðnám umvegis 
skipanina við arbeiðsbúgving, velja ofta FB. Spurn-
artekin kann setast við, um núverandi FB er rætta 
tilboðið.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at umskipað Fyri-
reiking arbreytina (FB)

Fyrireikingarbreytin (FB) eigur at verða skipað so-
leiðis, at rúm er fyri størri fjølbroytni og møguleika 
at tillaga gongdina hjá einstaka næminginum til 
eina 3 ára gongd eftir føstum leisti, har hvør einstøk 
læru grein verður avgreidd innanfyri eitt skúlaár, ella 
sum ein modulskipan, sum verður tillagað til ávíst 
áramál. Bygt eigur at vera á royndir, sum eru gjørdar 
á Miðnámi á Kambsdali. Har eftirmetingin til dømis 
hevur víst, at fyrimunir eru við størri smidleika at 
tilrættisleggja undirvísingina eftir ymiskum næm-
inga  tørvum, og at fleiri næmingar hava fyrimun av 
at skula fyrihalda seg til færri lærugreinar í senn.

Mælt verður til at at arbeiðsbólkur verður settur at 
greina og gera ítøkilig uppskot til at umskipa fyri-
reik ingarbreytina. 

Kostnaður: 15 túsund (arbeiðsbólkur)
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið
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ÁTAK 6: Upptøkuøkið

SNÁVINGARSTEINUR
Í einstøkum førum kann ásetingin um upptøkuøki 
vera ein vansi fyri næmingar við avbjóðingum. Her 
kann bæði vera talan um sosialt netverk, bú- og 
viðgerðartilboð, bústaðarmøguleikar v.m. Næmingar 
eiga, í serligum førum, at hava møguleika at søkja 
um upptøku í skúla í øðrum upptøkuøki.

Arbeiðsbólkurin mælir til: ein størri smidleika 
í mun til upptøkuøkið

Mælt verður til at býtisnevndin, ið kann áseta at skifta 
næmingar millum skúlaøki, verður vegleidd til at taka 
størri atlit til sosialar og sálarligar av bjóð ingar, og at 
kunna næmingarnar um, at hetta er ein møguleiki..

Møgulig er neyðugt at ger broytingar í §18 og 
§19 í upptøkukunngerðini.

Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 7: Møguleika fyri talgildari undirvísing í 
ávísum førum (møtiskylda og sjúkraundirvísing)

SNÁVINGARSTEINUR
Næmingar, ið hava sosialar og/ella sálarligar av bjóð-
ingar, kunnu hava eina lutfalsliga høga fráveru ella 
mangla skrivlig avrik. Hetta hevur við sær, at hesir 
næmingar verða raktir av agatiltøkum, og hetta fyllir 
sera nógv hjá teimum. Í einstøkum førum so mikið, 
at tað skuggar fyri øllum øðrum skúlatengdum virk-
semi hjá næminginum. 

Sjúka ella avbjóðingar sum heild kunnu eisini 
forða fyri fakligari menning hjá næminginum, og 
her kann ein sálarlig ella sosial avbjóðing gerast 
stein ur oman á byrðu. Tey ungu sakna sjálvi, at gjørd 

verður ein skipan, har til ber at fylgja undirvísing, tá 
avbjóðingarnar gerast so tungar, at ikki er gjørligt at 
møta í skúla.

Arbeiðsbólkurin mælir til: møguleika fyri tal-
gild ari undirvísing í ávísum førum (møtiskylda 
og sjúkraundirvísing)

Arbeiðsbólkurin hevur umrøtt møtiskylduna og aga-
tiltøk. Mett verður ikki, at neyðugt er, at gera broyt-
ingar í kunngerð um skilhaldsreglur. Mælt verður 
heldur til at hava ein ávísan smidleika í mun til 
næmingar, ið hava sálarligar ella sosialar av bjóðingar. 
Er næmingur ikki førur fyri at vera til staðar fyri at 
fylgja undirvísingini, kundi ein møgu leiki verið, at 
næmingurin fær høvi til at fylgja pørtum av undir-
vísingini umvegis eina talgilda sam skiftisskipan. 

Leisturin kundi verið, at næmingurin, orsaka av 
sínum avbjóðingum, søkti skúlan um loyvi at fylgja 
undirvísing á t.d. Teams í eitt avmarkað tíðarskeið. 
Játtan til at flyta undirvísing á Teams skal verða 
grundað á eina ítøkiliga, fakliga og sernámsfrøðiliga 
meting av tí einstaka. Her kann lestrarvegleiðing, 
toymi, Sernám og møguligur mentor fáa ein 
avgerandi leiklut.

Endamálið er, at tað ikki skal gerast ov tungt at 
koma inn aftur í flokkin aftaná fráveru vegna t.d. 
sálar sjúku. 

Í verandi skipan kann næmingur eftir umsókn sleppa 
undan ella partvís sleppa undan at vera til staðar.

Mælt verður eisini til, at skúlarnir kanna, um skil-
haldsreglurnar í nóg stóran mun taka hædd fyri 
ungum við sálarligum ella sosialum avbjóðingum. 
Skúlarnir eiga eisini í hesum sambandi at tryggja, at 
næmingar kenna seg kunnaðar um veruligu avleið-
ing arnar av agatiltøkum, so at hesi ikki verða fatað 
ógvusligari enn tey í veruleikanum eru. 

Skipanin eigur at vera eftirmett um 1 ár.
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Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 8: at gera royndir við fysiska undir vísing
arumhvørvinum í skúlunum

SNÁVINGARSTEINUR
Fysiska undirvísingarumhvørvið kann hava stóra 
ávirkan á trivnaðin og lærugongdina hjá næmingum. 
Til dømis kunnu vánalig ljóð- og ljósviðurskifti, 
ella óhóskandi innrætting bæði vera við til at skapa 
órógv, kunnu forða fyri møguleikum til hugsavnan, 
kreativum lærugongdum ella skiftandi læringsstílum, 
sum annars fremja læring, motivatión og trivnað.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at gera royndir við 
fysiska undirvísingarumhvørvinum í skúlun um

Mælt verður til at skipa eina verkætlan, sum Undir-
vísingar stýrið umsitur. Peningur skal játtast til hetta 

royndarvirksemi, ið hevur til endamáls at skipa 
undir vísingarumhvørvið, so at rúm er fyri øllum, og 
skapa enn betri trivnað. Játtanin er hugsað sum ein 
roynd arskipan í 2 ár.

Endamálið er at fáa nakrar ítøkiligar royndir úr før-
oyskum skúlum, ið kunnu gagna læring og trivnað 
fyri allar næmingar.

Royndarvirksemi kann serliga taka atlit til inni klima, 
skapa trygt og fjálgt umhvørvi, ljóðtálmaði rúm, 
um hugsa ljós-, ljóð- og tíðarviðurskifti, arbeiðs klivar 
o.a.

Týdningarmikið er eisini, at næmingar fáa høvi 
at verða við til at skapa eitt gott umhvørvi fyri 
undirvísing. Skipanin eigur at verða eftirmett um 2 
ár.

Kostnaður: 1 mió.
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið
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ÁTAK 9: Tillaga lestrarstuðulin til FB skeiðið 
(royndarverkætlan)

SNÁVINGARSTEINUR
Sosialir og fíggjarligir trupulleikar hjá tí einstaka eru 
viðvirkandi til, at ein partur av næmingunum gevast 
á miðnámi.

Somuleiðis kann verandi fyrireikingarbreyt (FB), 
sum nevnt í átaki nr. 5, vera møtimikil fyri teir 
næmingar, sum hava tørv á eini tillagaðari skúla-
gongd vegna sálarligar ella sosialar avbjóðingar. Ein 
umskipan av FB krevur eisini, at lestrarstuðulin til 
hesar næmingar verður tillagaður. 

Arbeiðsbólkurin mælir til: at tillaga lestrar-
stuðulin til FB skeiðið (royndarverkætlan)

Í sambandi við umskipan av umskipa fyri reik ingar-
breytina skal stuðul leingjast til 3 ár.

Sí eisini átak 5 um at umskipa Fyrireikingarbreytina 
(FB).

Skipanin eigur at vera eftirmett um 3 ár.

Kostnaður: 500 túsund (árlig veiting)
Tíðarætlan:2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

ÁTAK 10: Innføra lívsmeistran sum part av 
læru grein á miðnámi (møguliga í lestrarmenning)

SNÁVINGARSTEINUR
Í samskiftinum við næmingar, stovnar og brúkara-
feløg er komið fram, at næmingarnir sakna størri 

vitan um og betri førleikar til at handfara ymisk 
sálarlig viðurskifti. Bæði um heilt vanlig sálarlig 
viður skifti sum kenslur og atferð, bólkatrýst og hug-
savnan. Og um, hvussu tey eitt nú kunnu hand fara 
trýst, strongd, mótgang og lívið á sosialu miðlunum, 
og hvørjar strategiir kunnu betra um teirra trivnað, 
sálarligu heilsu og lærugongd.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at innføra lívs-
meistran sum part av lærugrein á miðnámi 
(møguliga í lestrarmenning)

Sambært námsætlanini í lærugreinini lestrarmenning 
fevnir lærugreinin um fleiri týdningarmikil sálarlig 
viðurskifti, sum hava týdning fyri lærugongd og 
sálarligan trivnað.

Lívsumstøðurnar broytast sera skjótt, og tí eru 
før leikar sum at kunna tillaga seg broyttar umstøður, 
at standa móti mótgangi, og at skapa góðar felags-
skapir undir nýggjum forteytum, kanska meira 
neyð ugir nú, enn nakrantíð áður.

Mælt verður til at gera eina royndarverkætlan 
har lívsmeistring, sonevnd life skills, verða partur av 
lærugreinunum lestrarmenning og ítróttur/ heilsa. 
Endamálið við lívsmeistring er at fáa førleikar at 
handfara t.d. strongd, kenslur og at bera seg millum 
onnur. Verkætlanin skal eftirmetast eftir 2 ár.

Mælt verður til at umboð frá miðnámsskúlunum, 
Sernámi og Námi gera uppskot til tilfar, námsætlan 
og uppskúling av undirvísarum innan lærugreinina, 
eftirmetingar leist, umframt meting av tørvi á tíma-
tali.

Kostnaður: 300 túsund (árlig veiting)
Tíðarætlan: 2023/24
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

8.2 Markamót 
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Átak 11: Skjóta útgreinan av ungum og vaksnum 

SNÁVINGARSTEINUR
Í løtuni er bíðitíðin at koma til útgreiningar í psykia-
triskum regi (vaksin– , barna- og ung dóms psykiatri) 
sera long.

Frá barna- og ungdómspsykiatriini verður lýst, 
at seinasta 1½ árið er talið av ávístum børnum og 
ungum alsamt vaksandi. Størsti parturin av teimum 
ávístu hava ikki fingið viðkomandi hjálp ella stuðul 
frá stovnum ella viðgerðartilboðum áður, hóast mis-
trivnaðurin hevur verið til staðar í áravís.

Viðkomandi og rættstundis átøk til børn og 
ung, sum vísa byrjandi mistrivnað, kunnu í stóran 
mun fyribyrgja, at støðan versnar og við tíðini 
verður til sálarsjúku. Sum nú er, er tað týðiligt, at 
stovnarnir, sum varða av at seta átøk og tillagingar 
inn tíðliga, mangla orku at loysa hesa uppgávuna 
nóg væl. Hetta við førir, at børn og ung, sum hava 
tørv á at fáa útgreinað t.d. menningarórógv so 
sum autismu og uppmerksemisórógv, skulu bíða 
órími liga leingi.

Kanningin hjá Skaale og Davidsen (2017) vísir á, 
at ofta gongur long tíð, áðrenn føroyskir ungdómar 
fáa hjálp, og tí gerast avbjóðingar og trupulleikar 
størri og drúgvari. Avgerandi er tí, at átøk verða 
gjørd fyri at fáa avgreitt longu bíðitíðirnar. 

Frá vaksinpsykiatriini verður somuleiðis víst á 
tørvin fyri eini størri játtan og miðvísari menning 
og uppnormering av tilfeingi. Orka er ikki til at út-
greina og viðgera í takt við ávísingartrýstið. Tí eru 
bíðilistarnir sera langir, t.d. er bíðitíðin til útgreining 
fyri uppmerksemisórógv næstan 2 ár.

Arbeiðsbólkurin mælir til: eina skjóta út grein-
an av ungum og vaksnum 

Børn og ung, sum vantrívast, og har illgruni er um, 
at orsøkin er menningarórógv sum ADD, ADHD 
ella autisma, eiga at blíva útgreinað innan rímiliga 
tíð. Tað er umráðandi, at fakfólkini, sum eru um tey 
ungu, sum mistrívast, veita teimum hjálp og stuðul, 
uttan at tey hava fingið staðfest nakra diagnosu.

Tað er umráðandi, at viðkomandi orka er tøk 
soleiðis, at eitt støðugt tætt samstarv millum miðnám, 
Sernám og aðrar viðkomandi stovnar kann setast í 
verk. Hetta fyri at tryggja, at viðkomandi átøk í mun 
til stuðul og viðgerð kunnu setast í verk rættstundis. 
Harumframt at deila vitan um tað at meistra lívið, 
um sálarliga sárbarheit og um sálarsjúku.

Umráðandi er at tryggja, at viðkomandi hjálp, 
stuðul og viðgerð verður veitt rættstundis, fyri at 
mis trivnaðurin varðar so stutt sum gjørligt. Tí tá eru 
sannlíkindini fyri at fáa sálarsjúku minni, og sam-
stundis betrast útlitini hjá tí einstaka fyri at fáa eitt 
læru- og hendingaríkt ungdómslív bæði persónliga, 
fak liga, kensluliga og sosialt. Hesar lívsroyndir og 
lívslæra skal seinri vera grundsteinur undir einum 
sjálvstøðugum lívi sum vaksin samfelagsborgari. Við 
at arbeiða fyribyrgjandi kann psykiatriin verða tøk 
til tey, sum hava sálarsjúku og/ella menningarórógv í 
øllum aldursbólkum.

Ein enn hægri raðfesting enn higartil av bæði 
barna- og ungdóms- og vaksinpsykiatriini er av ger-
andi fyri, at bíðitíðin til ambulanta útgreining verður 
rímilig, t.v.s. nakrar fáar mánaðir. Hetta merkir, at ein 
upp raðfesting av tilfeingi m.a. skal umfata: kanning, 
útgreining og viðgerð. Samstundis sum núverandi 
bíðilisti minkar. Hetta er ein samansett tilgongd, sum 
eigur at fáa pláss at blíva gjøgnumarbeitt væl, fyri at 
gera eina áhaldandi og miðvísa ætlan at náa á mál. 
Harafturat er avgerandi, at tað samstundis hendir ein 
relativ og til svar andi uppraðfesting av stovnum og 
geirum, sum varða av børnum, ungum og familjum, 
sum hava serligan tørv. Hesir geirar/stovnar hava 

8.3 Uttanfyri miðnámsøkið
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millum annað til uppgávu, at tryggja, at tann ungi eftir 
út greining kemur í áhaldandi trivnað og menning, 
har tann ungi virkar í dagligdegnum. Avbjóðingarnar 
loysa seg ikki sjálvar, tá tann ungi kemur aftur í skúla. 
Lærarar, námsfrøðingar, stuðlar, foreldur o.o. mugu 
gera eitt áhaldandi arbeiði fyri at skapa fysiskar karmar 
og eina námsfrøðiliga tilgongd, sum ger, at barnið/
tann ungi kann koma í støðuga menning. Hetta 
krevur ofta supervisión, ráðgeving og annað frá t.d. 
Sernám, Almannaverkinum, Barnavernd o.ø.

Grundað á arbeiðssetningin hjá arbeiðsbólkinum, 
er ikki møguligt at gera eina kostnaðarmeting. Tor-
ført er hjá hesum arbeiðsbólki at meta um tørv og 
avbjóð ingar í sambandi við útgreiningar á psykiatriska 
depli num. Málbólkurin (hjá arbeiðs bólkinum) krev-
ur allarhelst ikki eina so stóra játtan, tey eru bert 
ein lítil partur av bólkinum, men hetta skal síggjast 
í ljósinum av verandi støðu á øllum tí psykiatriska 
økinum. Hetta er ein samansett tilgongd, og loyva 
vit okkum at mæla til eina munandi uppraðfesting av 
psykiatriniini yvir eitt tíðarskeið á t.d. 3 ár. Hereftir 
eina áhaldandi og miðvísa uppraðfesting.

Kostnaður: Uppraðfesting*
Ábyrgd: Heilsumálaráðið

ÁTAK 12: Heilsutrygd ger eftirmetingar av 
roynd ar skipanini um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð

SNÁVINGARSTEINUR
Sálarfrøðitænastan upplivir, at trupult er hjá teimum 
ungu at fáa tíð hjá sálarfrøðingi í sjálvstøðugari 
vinnu, tá tey hava tørv á víðari viðgerð. Tey ungu 
melda aftur, at tað er long bíðitíð. Heilsutrygd hevur 
gjørt eina fyribils eftirmeting, sum vísir, at henda 
myndin er partvíst røtt. Hjá fleiri av teimum 16 
sálarfrøðingunum, ið hava avtalu við Heilsutrygd, 
er long bíðitíð. Nakrir hava tó styttri bíðitíð, niður 
í 1-3 vikur. Orsøkirnar kunnu vera fleiri, men tað 
kann týða uppá, at tey ungu geva upp, aftaná tey 
hava ringt til teir mest umbidnu sálarfrøðingarnar, 

og biðja um at koma á bíðilista hjá teimum, heldur 
enn at ringja víðari. Ein tílík tilgiting er í samsvari 
við ta vitan, vit hava um ótta og tunglyndi, ið kann 
hava við sær mótloysi og ein uppgevandi hugburð. 
Tað fær m.a. avleiðingar fyri sálarfrøðitænastuna, ið 
ofta má bjóða eyka samrøður til hesar næmingar í 
bíðitíðini soleiðis, at teir verða loftaðir, inntil teir 
kunnu koma í víðari viðgerð.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at Heilsutrygd ger 
eftirmetingar av royndarskipanini um ókeypis 
sálarfrøðiliga viðgerð

Nú skipanin hevur virkað í umleið eitt hálvt ár, er 
tann fyrsta eftirmetingin næstan liðug. Um eftir-
met ingin vísir, at møgulig átøk skulu gerast fyri at 
roynd arskipanin kann virka smidligari, fer Heilsu-
trygd saman við Heilsumálaráðnum at kanna hetta.

Kostnaður: treytaður av eftirmetingini*
Ábyrgd: Heilsumálaráðið

ÁTAK 13: Skipaðar og støðugar barna og ung
dómskanningar og granska skúla og útbúgving, 
trivnað, heilsu og sosialar umstøður

SNÁVINGARSTEINUR
Ein avbjóðing hjá arbeiðsbólkinum hevur verið at 
finna viðkomandi hagtøl, dátur og greiningar, sum 
kundu verið ein hjálp til at lýsa avbjóðingarnar á 
økinum; til dømis, hvat eyðkennir útbúgvingarligu, 
sosialu og heilsuligu støðuna hjá teim ungu, sum 
hava avbjóðingar við at gjøgnumføra eina mið-
náms útbúgving, sum tey ynskja. Tørvurin á at hava 
skipaðar og støðugar barna- og ungdómskanningar 
og gransking í Føroyum, hevur áður verið umrøddur 
av øðrum (Skaale og Davidsen, 2017, HMR, 2018), 
soleiðis at til ber at gera dátagrundaðar tørvsmetingar 
og tiltøk.
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Arbeiðsbólkurin mælir til: at gera skipaðar 
og støðugar barna- og ungdómskanningar og 
granska skúla og útbúgving, trivnað, heilsu og 
sosialar umstøður

Endamálið er at fáa støðugar dátur um støðuna hjá 
børnum og ungum, bæði í mun til skúla og út búgv-
ing, trivnað, fráveru og fráfall, brúk av serligum 
fyriskipanum, heilsustøðu, og sosialum umstøðum. 

Hesar dátur skulu í størri mun greinast og brúkast 
inn aftur í skipanirnar innan sosiala, heilsuliga og 
útbúgvingarliga geiran til at tillaga tilboð og átøk. 
Mælt verður til, at peningur verður raðfestur til 
at savna inn dátur, at greina og framhaldandi gera 
tilmæli og átøk á økinum.

Kostnaður: 450 tús. (annað hvørt ár)
Tíðarætlan: 2022/23 og 2024/25
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið, 
Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið

ÁTAK 14: Fyriskipa eina fakliga ráðstevnu/
arbeiðs dag, kunning um verandi skipanir

ÁTAK 15: Gera eina handbók/yvirlit yvir 
verandi skipanir

ÁTAK 16: Fastar regluligar fundir millum 
ráðini, har tilmælini verða fylgd upp

SNÁVINGARSTEINUR
Tey ungu, sum bólkurin hevur verið í samband við, 
eru øll samd um, at torført er at søkja sær hjálp og 
kunning. Tað er ymiskt, hvat er avbjóðandi, men 
sum heild er torført at fáa hóskandi og viðkomandi 
kunning, og at megna at halda skil á teimum ymisku 
stuðulsskipanum, sum eru til tey ungu.

Arbeiðsbólkurin hevur ta fatan, at nógvar skila-
góðar skipanir eru, sum eru viðvirkandi til at hjálpa 
og stuðla teimum ungu við sálarligum og sosialum 
av bjóðingum í øllum geirum, men avbjóðingin er, at 

tær ikki altíð virka so væl saman og ofta ikki eru so 
lætt atkomuligar, sum neyðugt er við slíkum skipan-
um. Talan er um fleiri markamót. Tað er ikki heilt 
greitt, nær ein skipan tekur við aftaná ein aðra. Tað er 
heilt víst, at manglandi kunning og tvørrandi innlit 
í skipanir hjá hvørjum øðrum er ein av avgerandi 
snávingarsteinunum.

Arbeiðsbólkurin mælir til: at fyriskipa eina 
fak liga ráðstevnu/arbeiðsdag, kunning um 
verandi skipanir

Endamálið við eini ráðstevnu er at skapa opinleika og 
sam starv ímillum ymsu fakbólkarnar og viðkomandi 
myndug leikar. At kunna politikkarar og fakfólk um 
verandi skipanir, og finna smidligar loysnir, so við-
komandi kunning kemur til røttu viðkomandi brúk-
arar.

Málbólkur:
Politiska skipanin
Lyklafólk í miðnámsskúlum og yrkisrættaðum skúlum
Skúlaleiðslur
Sernám
Barna- og ungdómspsykiatri
Almannaverkið 
Viðkomandi áhugafeløg

Kostnaður: 100 tús. (kostnaðurin er grundaður á, at 
møguleiki er at fyriskipa eina ráðstevnu í einum av 
stóru skúlunum)
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið, 
Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið

Arbeiðsbólkurin mælir til: at gera eina hand-
bók/yvirlit yvir verandi skipanir

Skilabest er, um ein handbók verður stílað fakfólkum, 
og ein til brúkarar.
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Mælt verður til at seta ein starvslesandi frá Fróð-
skapar  setrinum ella øðrum lærdum háskúla at røkja 
hesa uppgávu í eitt styttri tíðarskeið.

Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið, 
Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið

Arbeiðsbólkurin mælir til: at fastar regluligar 
fundir millum ráðini, har tilmælini verða fylgd 
upp

Endamálið er, at viðkomandi stovnar verða kunn-
aðir um møguligar dagføringar og broytingar. Har-
um framt at bera so í bandi, at kunn gerðar broytingar 
ella tillagingar á økjunum verða dagførdar og sam-
skipaðar. 

Tveir ella tríggir fundir um árið.
Uttanríkis- og mentamálaráðið tekur stig til sam-

starvið.

Kostnaður: Eingin
Tíðarætlan: 2022/23
Ábyrgd: Uttanríkis- og mentamálaráðið, 
Almannamálaráðið og Heilsumálaráðið

Uttanríkis- og mentamálaráðið hevur ábyrgd av at 
taka stig til at fylgja upp upp á tilmælini, og at ein 
eftirmeting verður gjørd um 3 ár.
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