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Inngangur 
Á sumri 2009 heitti Setursskrivstovan á Granskingardepilin fyri Samfelagsmenning um at 

gera kanning, sum m.a. skuldi lýsa, hvussu tey, sum hava tikið prógv á Fróðskaparsetrinum 

tey seinastu 10 árini, eru nøgd, og hvar tey eru endaði eftir loknað útbúgving. 

 

Úrslitið av kanningin verður lýst í hesum arbeiðsriti. Úrslitini siga nakað um tey, sum hava 

tikið prógv á Fróðskaparsetrinum tey seinastu 10 árini – og ikki nakað um onnur í Føroyum, 

sum hava nomið hægri útbúgving í Føroyum ella uttanlands. 

 

Tilsamans hava 175 fólk tikið prógv á Setrinum í tíðarskeiðinum frá 1. januar 1999 til 31. juli 

2009. Orsøkin til, at talið av útskrivaðum prógvum ikki er hægri enn 175 prógv hesi 10 árini, 

er, at deildirnar á Fróðskaparsetrinum ikki taka lesandi inn hvørt ár, umframt at flokkarnir ikki 

eru so stórir. 

 

Kanningin er fyrsti liður í eini størri kanning millum tey, sum hava tikið prógv á Setrinum í 

tíðarskeiðinum frá 1999 til 2009. 
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1. Háttalag 
Kanningin – ein spurnablaðskanning – er gjørd millum øll tey, sum hava tikið prógv á 

Fróðskaparsetrinum síðani 1999. Talan er um tilsamans 175 fólk, sum hava tikið ymisk sløg 

av prógvum á teimum trimum deildunum á Fróðskaparsetrinum. Eitt sindur fleiri menn enn 

kvinnur hava tikið prógv á Fróðskaparsetrinum í tíðarskeiðinum frá 1999 fram til 2009. 

 

Talva 1. Kynsbýtið og próvtalslistarnir 
  Tal % 

Kvinna 81 46,3% 

Maður 94 53,7% 

Tilsamans 175 100,0% 

 

Talva 2. Deildir og próvlistarnir 
  Tal % 

Søgu- og Samfelagsdeildin 54 30,9% 

Føroyamálsdeildin 60 34,2% 

Náttúruvísindadeildin 61 34,9% 

Tilsamans 175 100,0% 

 

1.1. Um kanningina 

Kanningin er gjørd sum ein telefonkanning, og varð um mánaðarskiftið september og oktober 

ringt til øll á próvlistanum. Tilsamans luttóku 125 í kanningini.  

 

Við 125 svaraðum spurnabløðum er talan um eitt svarprosent á 71,4 prosent, sum verður mett 

at vera nøktandi fyri at kunna geva svar upp á spurningarnar, sum ynskjast lýstir. 

 

1.2. Umboðan 

Tá hugt verður at, hvussu umboðanin er í kanningini, tá umræður kyn og deildir á 

Fróðskaparsetrinum, so eru kvinnurnar eitt vet betri umboðaðar í kanningini enn á 

próvlistanum – og menninir tilsvarandi undirumboðaðir.  
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Talva 3. Kynsbýtið í kanningini 
  % 

Kvinna 48,0% 

Maður 52,0% 

Tilsamans 100,0% 

N=125  

 

Hvat viðvíkur deildunum á Fróðskaparsetrinum, so er Føroyamálsdeildin eitt sindur 

yvirumboðað í kanningini, meðan Søgu- og Samfelagsdeildin og Náttúruvísindadeildin eru 

eitt sindur undirumboðaðar.  

 

Talva 4. Býtið í deildir á Setrinum í kanningini 
  % 

Søgu- og Samfelagsdeildin 28,0% 

Føroyamálsdeildin 38,4% 

Náttúruvísindadeildin 33,6% 

Tilsamans 100,0% 

N=125  

 

Hóast smá frávík í, hvussu kynini og deildirnar eru umboðaðar í kanningini, so verður ikki 

metta, at hesi viðurskifti hava nakran týdning fyri úrslitini í kanningini. 

 

1.3. Tey, sum ikki svaraðu 

Hóast eitt svarprosent á 71 prosent er nøktandi fyri at kunna geva svar upp á spurningarnar, 

sum ynskjast lýstir, so er tað tó eisini viðkomandi at hyggja nærri at teimum, sum ikki hava 

svarað spurnablaðnum. 

 

Tilsamans hava 49 fólk ikki svarað spurnablaðnum. Hóast tað ikki hevur borið til at fáa svar 

frá hesum fólkunum, so hevur tað tó borið til at fingið at vita, hvar ein partur av hesum 

fólkunum búgva.  
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Talva 5. Bústaður hjá teimum, sum ikki hava svarað 
  Tal % 

Uttanlands 23 47% 

Í Føroyum 5 12% 

Bústaður ókendur 20 41% 

Tilsamans 49 100% 

N=49    

 

Av teimum, sum eru uttanlands, er ein partur undir framhaldandi útbúgving, meðan fleiri 

eisini arbeiða uttanlands. Tað, at ein partur av teimum, sum ikki hava svarað spurnablaðnum, 

eru uttanlands í útbúgvingar- ella arbeiðsørindum, hevur ávirkan á partar av úrslitunum av 

kanningini. Hetta hevur ikki ávirkan á nøgdsemis-partin í kanningini, men kann hava ávirkan 

á tann partin av kanningini, sum lýsir, hvørt fólk eru undir útbúgving ella ikki.  

 

Hugsandi er, at talið av lesandi, sum eru í útbúgvingarørindum uttanlands, er ov lágt í 

kanningini. Sostatt er tað eisini hugsandi, at talið av teimum, sum hava tikið aðra útbúgving 

eftir útbúgvingina á Setrinum, er lutfalsliga hægri enn úrslitini í kanningini vísa.  

 

Tá umræður spurningin um bústað, so hevur tað eydnast okkum at finna fram til, hvar tey 

flestu, sum hava tikið prógv á Setrinum í tíðarskeiðinum 1999-2009, búgva – eisini tey, sum 

ikki hava svarað spurnablaðnum – og eru hesi úrslitini í kanningini tí ikki ávirkaði av 

svarprosentinum. 

 

 



  Granskingardepilin fyri Samfelagsmenning 

 

 9 

2. Nøgdsemi 
Í kanningini varð spurt, hvussu tey, sum hava tikið prógv á Setrinum, vóru nøgd við 

útbúgvingina á Setrinum. Kanningin staðfestir, at ein heilt stórur partur – 82 prosent – eru 

sera væl og væl nøgd við útbúgvingina á Fróðskaparsetrinum. 

 

Hvussu eru tygum nøgd við útbúgvingina 
á Setrinum?

23,6%

58,5%

15,4%

0,8% 1,6%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Sera væl Væl Nøkulunda Illa Veit ikki /
annað

N=123
 

Mynd 1. Nøgdsemi við útbúgvingina á Fróðskaparsetrinum 
 

Færri enn 1 prosent eru illa við útbúgvingina, meðan góð 15 prosent eru nøkulunda nøgd við 

útbúgvingina. 

 

2.1. Nøgdsemi og deildirnar á Fróðskaparsetrinum 

Tá hugt verður eftir nøgdseminum býtt á deildir á Fróðskaparsetrinum, so eru ábendingar um, 

at tey, sum hava tikið útbúgving á Náttúruvísindadeildini eru betri nøgd enn tey, sum hava 

tikið útbúgvingar á hinum deildunum. 
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Nøgdsemi býtt á deildir á Setrinum

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Søgu- og
Samfelagsdeildin

Føroyamálsdeildin

Náttúruvísindadeildin

Sera væl Væl Nøkulunda Illa Veit ikki /annað

N=42

N=47

N=34

 
Mynd 2. Nøgdsemi býtt á deildir á Fróðskaparsetrinum 

 

Í kanningini er nøgdsemi við útbúgvingarnar á Søgu- og Samfelagsdeildini og 

Føroyamálsdeildini nakað lægri enn við útbúgvingarnar á Náttúruvísindadeildini. Tølini í 

myndini skulu takast við fyrivarni, tí tølini eru smá, og tá tey verða býtt sundur í fleiri bólkar, 

gerst statistiska óvissan størri. Tá hetta er sagt, so er tó lítil ivi í, at lesandi á Setrinum eru 

nøgd við útbúgvingarnar á øllum deildum. 

 

2.2. Nøgdsemi og útbúgvingar 

Í tíðarskeiðinum frá 1999 til 2009 hava lesandi havt møguleikan at kunna tikið prógv á 

teimum trimum deildunum á Setrinum1 - Náttúruvísindadeildini, Føroyamálsdeidlini og Søgu- 

og Samfelagsdeildini. Í flestu førum er talan um bachelor útbúgvingar, og eru 2 út av 3 

prógvum bachelorprógv, sum myndin niðanfyri eisini vísir. 

 

                                                
1 Í dag eru Føroya Læraraskúli og Sjúkrarøktarfrøðingaskúli Føroya eisini partur av Fróðskaparsetri Føroya. 
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9,6%

64,8%

19,2%

6,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Ársnám BA / BS MA / M.S.Sc. / 
Cand Phil / 
Cand Mag

Phd.

Útbúgvingar á Setrinum.

N=125

 
Mynd 3. Hvørjar útbúgvingar eru á Fróðskaparsetrinum? 

 

Tá hugt verður at, hvussu nøgdsemi er við útbúgvingarnar býtt á hvørja útbúgving, tey hava 

tikið á Fróðskaparsetrinum (har útbúgvingarnar eru bólkaðar, sum víst í myndini niðanfyri), 

so er ikki stórvegis munur á nøgdseminum í mun til ymisku sløgini av útbúgvingum. 

 

Nøgdsemi býtt á útbúgvingar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ársnám

BA / BS

MA / M.S.Sc. / Cand
Phil / Cand Mag

Phd.

Sera væl Væl Nøkulunda Illa Veit ikki /annað

N=8

N=23

N=80

N=12

 
Mynd 4. Nøgdsemi býtt á útbúgvingar 

 

Tey, sum hava tikið prógv á Setrinum, eru sum heild nøgd við útbúgvingina, og kann hetta 

eisini tulkast sum, at lesandi sum heild hava verið nøgd við tann fakliga partin av 

útbúgvingini. 
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3. Hava tikið útbúgvingar eftir prógvið á Setrinum 
Við tað, at flestu útskrivaðu prógvini á Setrinum eru bachelorprógv, so eru tað eisini nógv, 

sum hava nomið sær útbúgving eftir prógvið á Setrinum. Eins og víst í mynd 5 niðanfyri, so 

hava umleið 55 prosent tikið eina útbúgving ella eru farin undir útbúgving eftir, at tey hava 

tikið prógv á Setrinum. 

22,1%

41,8%

3,3%

32,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Ja Nei Nei, men áðrenn 
Setri

Eri undir 
útbúgving

Hava tygum nomið nakra útbúgving eftir 
útbúgvingina á Setrinum?

N=122
 

Mynd 5. Hava tygum nomið nakra útbúgving eftir útbúgvingina á Setrinum? 
 

Ein stórur partur av teimum, sum hava tikið aðra útbúgving ella eru farin undir aðra 

útbúgving, eru farin undir masters ella kandidat útbúgvingina. Harumframt eru tað nøkur, sum 

eru farin undir ella hava tikið bachelor útbúgving.  

 

Hvørja útbúgving eru tygum farin undir / hava 
tygum tikið eftir útbúgvingina á Setrinum?

14,8%

67,2%

9,8% 8,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Bachelor Master, Cand
Scient, Cand

Mag

Phd Annað

N=61
 

Mynd 6. Hvørja útbúgving eftir útbúgvingina á Setrinum? 
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Tá hugt verður at, hvar – í hvørjum landi – tey hava tikið útbúgvingina eftir prógvið á 

Setrinum, so eru tað umleið helvtin, sum hevur tikið framhaldandi útbúgving í Føroyum. Ein 

stórur partur er ella hevur verið í Norðurlondum í framhaldandi útbúgving, meðan nøkur hava 

verið uttan fyri Norðurlond. Eisini eru tað einstøk, sum eru ella hava verið undir útbúgving 

sum fjarlesandi. 

 

47,6%
39,7%

9,5%
3,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Í Føroyum Í Norðurlondum Uttanfyri 
Norðurlond

Fjarlesandi

Hvar eru / hava tygum verið undir útbúgving 
eftir útbúgvingina á Setrinum?

N=63
 

Mynd 7. Hvar eru / hava tygum verið útbúgving eftir útbúgvingina á Setrinum? 
 

Fyrivarni 

Leggjast kann afturat, at mynd 7 fevnir bert um tey, sum hava svarað spurnablaðnum. Og tá 

vit vita, at í øllum førum helvtin av teimum, sum ikki hava svarað spurnablaðnum, búgva 

uttanlands, so er hugsandi, at tað eru lutfalsliga fleiri, sum eru undir útbúgving uttanlands, enn 

úrslitini í kanningini vísa.  
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4. Hvar arbeiða tey í dag? 
Í kanningini varð eisini spurt, hvat tey gera í dag – um tey arbeiða ella eru lesandi. Í hesum 

sambandi er gjørd ein bólking, har skilt verður millum hesar vinnugreinar 

 

Arbeiði hjá tí almenna 

Í privatari vinnu 

Sjálvstøðug(ur) 

Hjá fakfelag o.ø. felagsskapi 

Lesandi og lesandi+arbeiði 

Arbeiðsleys(ur) 

  

Tey flestu – 57 prosent – av teimum, sum luttóku í kanningini, arbeiða hjá tí almenna. Ein 

partur arbeiðir í privatari vinnu, meðan nøkur vóru sjálvsstøðug ella arbeiddi hjá 

felagsskapum. 

 

Talva 6. Hvar arbeiða tygum? 
  % 

Hjá tí almenna 57,4% 

Í privatari vinnu 10,7% 

Sjálvstøðug(ur) 4,9% 

Fakfelag o.ø. felagsskapi 1,6% 

Lesandi og lesandi+arbeiði 22,1% 

Arbeiðsleys(ur) 3,3% 

Tilsamans 100,0% 

N=122  

 

4.1. Fleiri eru undir útbúgving 

Sum víst í talvu 6., so søgdu 22 prosent av teimum, sum luttóku í kanningini, seg verða 

lesandi ella lesandi, sum høvdu arbeiði umframt lesnaðin. Áhugavert er tó, at umleið 32 

prosent av teimum, sum hava svarað spurnablaðnum, siga seg vera undir útbúgving. Orsøkin 

til munin er, at ein partur av teimum, sum siga seg vera undir útbúgving, eisini eru í 

fulltíðarstarvi og taka útbúgvingina, meðan tey arbeiða. Um skilt verður millum fulltíðar-

lesandi (tey sum fyrst og fremst taka eina útbúgving, og møguliga hava eitt starv) og tey sum 

umframt at arbeiða taka eina útbúgving, so eru tað góð 22 prosent, sum eru fulltíðarlesandi. 
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4.2. Tey sum ikki hava svarað - lesandi 

Sum nevnt eru tað 49 fólk, sum hava tikið prógv á Setrinum, sum ikki hava luttikið í 

kanningini. Av hesum búgva í minsta lagi helvtin uttanlands, har nógv teirra eru stødd í 

útbúgvingarørindum. Hetta merkir eisini, at ein ávísur skeivleiki kann vera í hesum partinum 

av kanningini, skilt soleiðis, at tað er hugsandi, at lutfalsliga fleiri enn úrslitini í kanningini 

vísa í dag eru undir útbúgving. 

 

4.3. Nógv eru í leiðarastørvum 

Fleiri enn 20 prosent av teimum, sum hava tikið prógv á Setrinum tey seinastu 10 árini, eru í 

dag leiðarar ella millumleiðarar. Tá hugsað verður um, at nógv av teimum, sum hava tikið 

prógv tey seinastu 10 árini, antin framvegis eru undir útbúgving ella eru liðug við 

útbúgvingina fyri stuttari tíð síðani, so tykist hetta talið verða lutfalsliga høgt – og gevur hetta 

eisini ábendingar um, at Setrið útbúgvir fólk at mynda leiðslurnar í samfelagnum. 

 

Hvat starvast tygum sum ?

9,5% 11,6%
14,7%

9,5%

54,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Leiðari Millum-leiðari Starvsfólk Granskari &
Phd lesandi

Annað

N=95

 
Mynd 8. Hvat starvast tygum sum? 

 

Meiri enn helvtin av teimum, sum luttóku í kanningini, eru vanlig starvsfólk innan bæði tað 

almenna og privatu vinnuna. Vert er eisini at leggja til merkis, at góð 14 prosent av teimum, 

sum hava tikið prógv á Setrinum tey seinastu 10 árini, í dag arbeiða sum granskarar. 
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5. Hvar búgva tey? 
Í kanningini varð spurt, hvar tey búðu, tá tey gingu seinasta árið í fólkaskúlanum, og hvar tey 

búgva í dag. Men umframt tey, sum hava luttikið í kanningini, so hevur eisini borið til at 

fingið skrásett, hvar ein partur av teimum, sum ikki hava svarað spurnablaðnum, búgva. Á 

hendan hátt hevur borið til at skráseta bústaðin hjá einum stórum parti av teimum, sum hava 

tikið prógv á Setrinum í árunum 1999 til 2009 (svarprosent á 87 prosent). 

 

Hvar búgva tey í dag?

76,5%

23,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Í Føroyum Uttanlands
N=152

 
Mynd 9. Hvar búgva tey? 

 

Sum víst í myndini, so búgva fleiri enn 76 prosent av teimum, sum hava tikið prógv á 

Setrinum tey seinastu 10 árini, í Føroyum í dag. Meðan góð 23 prosent búgva uttanlands, 

serliga í Danmark. 

 

5.1. Nógv venda heimaftur 

Sum víst í mynd 7, so eru tað nógv, sum eftir útbúgvingina á Setrinum, eru farin uttanlands í 

útbúgvingarørindum. Nógv av hesum eru framvegis uttanlands, antin í útbúgvingar- og 

arbeiðsørindum, ella tí at tey eru búsitandi uttanlands. 

 

Kanningini vísir, at tey flestu – 9 út av 10 – sum hava verið uttanlands í eitt tíðarskeið eftir 

lokið prógv á Setrinum, venda heim aftur eftir lokna útbúgving. Tey, sum eru flutt aftur til 

Føroya, hava í miðal verið uttanlands í 2,7 ár. Tey, sum ikki eru flutt aftur, eru í flestu førum 

undir útbúgving. 
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5.1.1. Samanbering við aðrar kanningar 

Stuðulsstovnurin gjørdi í apríl 2007 eina spurnablaðskanning millum føroysk lesandi, sum 

vóru liðug við hægri útbúgving í árunum 2004 til 2006. Tilsamans luttóku 852 fólk í 

kanningini. 

 

Kanningin hjá Stuðulsstovninum vísti, at fleiri enn 60 prosent av teimum føroysku lesandi fáa 

sær útbúgving uttanlands. Av hesum vóru 56 prosent ikki vend aftur til Føroyar eftir lokna 

útbúgving. Í kanningini varð eisini spurt, um fólk væntaðu, at tey vóru flutt aftur til Føroyar í 

2012. Til tað svaraðu 53 prosent, at tað væntaðu tey. 

 

Um úrslitini av kanningini hjá Stuðulsstovninum verða samanborin við úrslitini av hesari 

kanningini, so eru greiðari ábendingar um, at tey, sum hava tikið ein part av útbúgvingini á 

Fróðskaparsetrinum fyri síðani at fara uttanlands at taka partar av útbúgvingini, í stóran mun 

venda aftur til Føroyar, meðan bert umleið helvtin av teimum, sum fara beinleiðis út í heim at 

lesa, venda aftur. Við øðrum orðum hevur útbúgvingin á Setrinum stóran týdning fyri, um 

lesandi, sum fara út í heim í framhaldandi útbúgvingarørindum, venda aftur til Føroyar eftir 

lokna útbúgving.  
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6. Samandráttur 
Á heysti 2009 gjørdi Granskingardepilin fyri Samfelagsmenning kanning fyri 

Setursskrivstovuna á Fróðskaparsetri Føroyum, sum hevði til endamáls at lýsa, hvussu tey, 

sum hava tikið prógv á Setrinum tey seinastu 10 árini (árini 1999-2009) eru nøgd, og hvar tey 

eru endaði eftir lokna útbúgving. Tilsamans hava 175 fólk tikið prógv á Setrinum í árunum 

1999 til 2009. Av teimum 175 fólkunum hava 125 luttikið í kanningini, eitt svarprosent uppá 

71,4 prosent 

 

Kanningin staðfestir, at ein heilt stórur partur – 82 prosent – eru sera væl og væl nøgd við 

útbúgvingina á Setrinum. Ábendingar eru um, at tey, sum hava tikið prógv á 

Náttúruvísindadeildini eru betri nøgd, enn tey, sum hava tikið prógv á Føroyamálsdeildini og 

Søgu- og Samfelagsdeildini. 

 

Umleið 55 prosent av teimum, sum hava tikið prógv á Setrinum, hava eftir hetta nomið sær 

aðra útbúgving ella eru enn undir framhaldandi útbúgving. Umleið helvtin av hesum hava 

verið ella eru undir útbúgving í Føroyum, meðan hin helvtin hevur verið og er undir 

útbúgving uttanlands. Nøkur hava verið og eru eisini undir útbúgving umvegis fjarlestur. 

 

Tey flestu, – 57 prosent – sum hava tikið prógv á Setrinum í árunum 1999 til 2009, arbeiða 

hjá tí almenna. Ein partur arbeiðir í privatari vinnu, meðan nøkur vóru sjálvsstøðug ella 

arbeiddi hjá felagsskapum. 

 

Fleiri enn 20 prosent eru leiðarar ella millum-leiðarar, og er Setrið sostatt við til at útbúgva 

fólk til leiðarastørv. 14 prosent av teimum, sum hava tikið prógv á Setrinum tey seinastu 10 

árini, starvast sum granskarar. 

 

Tey flestu, fleiri enn 76 prosent av teimum, sum hava tikið prógv á Setrinum tey seinastu 10 

árini, búgva í Føroyum í dag. Meðan góð 23 prosent búgva uttanlands, serliga í Danmark. 

 

Kanningin vísir eisini, at 9 út av 10 av teimum, sum hava tikið prógv á Setrinum og sum hava 

verið uttanlands í útbúgvingarørindum, venda heim eftir lokna útbúgving. Hesi hava í miðal 

verið 2,7 ár uttanlands. Tey, sum framvegis eru uttanlands, eru í flestu førum undir útbúgving.  
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Samanborið við kanning hjá Stuðulsstovninum, sum vísir, at umleið helvtin av føroysku 

lesandi uttanlands ikki venda aftur, vísir hendan kanningin, at tey, sum hava tikið útbúgving á 

Setrinum og síðani eru farin uttanlands at taka framhaldandi útbúgving, í stóran mun venda 

heim eftir lokna útbúgving. 
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Ískoytið 1. Spurnablað 
Góðan dag, 
Eg ringi frá Fróðskaparsetur Føroya, sum er í ferð við at gera eina kanning av, hvar tey sum 
hava tikið prógv á Setrinum eru farin eftir lokna útbúgving. Og er tað eisini tí vit ringja til tín. 

1. Kyn: 1 Kvinna 2 Maður 2. Føðiár:  ____________ 

3. Útbúgving á Setrinum:  ___________________________________________________________________ 

4. Liðug(ur) við útbúgvingina (ár):  ____________ 

5. Hvar hevur tú gingið seinasta árið í fólkaskúlanum (skúli) ?  ____________________________________ 

6. Hvussu eru tygum nøgd(ur) við útbúgvingina á Setrinum? 

1 Sera væl 

2 Væl 

3 Nøkulunda 

4 Illa 

5 Sera illa 

6 Veit ikki/annað______________________ 

7. Hava tygum nomið nakra útbúgving eftir útbúgvingina á Setrinum?             1 Ja            2 Nei 

7a. Um ja, hvørja:  ____________________________________________________________________ 

7b. Um ja, hvar (útbúgvingarstað og land):  _____________________________________________________ 

8. Nær vóru tygum liðug(ur) við endaligu útbúgvingina (ár):  ____________                1 Eri undir útbúgving 

9. Um tygum hava verið uttanlands í útbúgvingarørindum, hvussu longi (ár):  ____________ 

10. Eru tygum flutt aftur til Føroyar?             1 Ja            2 Nei 

10a. Um ja, nær (ár):  ______________________________________________________ 

10b. Um nei, hví blivu tit verandi:  ______________________________________________________ 

11. Bústaður í dag:    Bygd / Bý_____________________________          Postnummar: _____________ 

12. Starv í dag:  __________________________________________________________________________ 

13. Eru tygum: 1 Leiðari  2 Millum-leiðari  3 Starvsfolk   4 Granskari   5 Annað ____________________ 

13a. Hvussu nógv fólk arbeiða á arbeiðsplássinum (skriva tal): _____________ 

Eftir hesa kanningina er ætlanin at gera eina størri kanning millum tey, sum hava tikið 
útbúgving á Setrinum, umframt at stovna eitt netverk millum tey, sum hava tikið útbúgving á 
Setrinum.  

14. Kunnu vit venda okkum til tygum umvegis teldupost?             1 Ja            2 Nei 

Navn:  ____________________________________________________________________ 

Teldupostadressa:  ____________________________________________________________________ 
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