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Fororð 

 

Frá Lestrarráðnum: 

Ein námsskipan inniheldur grundreglurnar fyri lestrinum. Saman við skeiðslýsingum og 

yvirskipaðum reglum hjá Setrinum er námsskipanin eitt týðandi amboð, sum kunnar um rættindi 

og skyldur teirra lesandi. 

Sambært viðtøkunum skal Lestrarráðið fáa uppskot til útbúgvingarprofilar og námsskipanir til 

viðgerðar og góðkenningar frá útbúgvingarleiðara, eftir at útbúgvingarleiðarin hevur fingið svar 

frá hoyringspørtum. Tá ið uppskot til námsskipan hevur verið viðgjørt, og vissa er fingin fyri, at 

viðkomandi partar eru hoyrdir, góðkennir lestrarráðið námsskipanina og letur dekaninum hana 

til víðari avgreiðslu. 

Lestrarráðið hevur eftirlit við, at ymisku partarnir av útbúgvingini hanga saman, og at einstøk 

fak ella fakøki ikki broytast ov nógv í mun til endamálið við útbúgvingini. Ráðið skal eisini 

tryggja, at veitta undirvísingin og próvtøkukrøvini hóska til endamálið við útbúgvingini. 

 

Henda námsskipanin er góðkend av lestrarráðnum á Námsvísindadeildini tann 29/8-2022. 

 

Vegna Lestrarráðið 

 

Sigrid Vesturgarð, forkvinna 
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1 Inngangur 

Í hesum skjali er námsskipanin fyri bachelorútbúgvingina til fólkaskúlalærara lýst. Útbúgvingin 

er skipað sbrt. Bologna-ásetingunum, og European Credit Transfer and Accumulation System, 

ECTS, verður nýtt at lýsa vavið í útbúgvingunum og arbeiðsbyrðuna hjá teimum lesandi.  

Útbúgvingin er gjørd við støði í hesum lógargrundarlagi: 

 

 Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012 

 Kunngerð nr. 97 frá 17. juni 2021 um útbúgvingar á Fróðskaparsetri Føroya, sum broytt 

við kunngerð nr. 108 frá 25. juni 2021 

 Kunngerð nr. 98 frá 17. juni 2021 um upptøku til lestur á Fróðskaparsetri Føroya, sum 

broytt við kunngerð nr. 106 frá 25. juni 2021 

 Kunngerð nr. 101 frá 17. juni 2021 um útbúgving av fólkaskúlalærarum, sum er broytt 

við kunngerð nr. 107 frá 25. juni 2021 

 Kunngerð um próvtalastiga og døming, nr. 73, 31. mai 2013 

 Kunngerð nr. 99 frá 17. juni 2021 um próvtøkur á Fróðskaparsetri Føroya 

 

Námsskipanin sigur, hvørji krøv verða sett tí lesandi, og hvørji rættindi og skyldur hann hevur, 

tá ið hann er innskrivaður á Námsvísindadeildina, Fróðskaparsetur Føroya. 

Um tann lesandi vegna longda lestrartíð kemur í ta støðu, at nýggj námsskipan kemur í gildi, 

áðrenn hann hevur staðið allar próvtøkur, má hann gera avtalu við fyrisitingina 

(deildarskrivstovu/útbúgvingarleiðara) um, hvussu lesturin verður fullførdur. 

Lestrarvegleiðingin kann leiðbeina lesandi hesum viðvíkjandi. 

Størri broytingar í námsskipanum koma í gildi við lestrarársbyrjan. 

Námsskipanin inniheldur ikki skeiðslýsingar fyri tey einstøku fakini og heldur ikki almennar 

reglur hjá Setrinum. Hesar eru at finna á heimasíðu Setursins. 

Dekanurin hevur yvirskipaðu ábyrgdina av útbúgvingini. Útbúgvingarleiðarin hevur fakligu 

ábyrgdina og leggur útbúgvingina til rættis.  

 

Tórshavn, 29/8-2022 

 

Hans Harryson                                                                                                                                          

Útbúgvingarleiðari fyri læraraútbúgvingina  

Námsvísindadeildin, Fróðskaparsetur Føroya 

 

  



6 

 

2  Heitið á útbúgvingini á føroyskum og enskum  

Heitið er: 

 Bachelor of Education (B.Ed.) sum fólkaskúlalærari 

 Bachelor of Education (BEd) in Primary and Lower Secondary Education   

3  Útbúgvingarstig (sbrt. QF – EHEA; EQF - LLL) 

1st cycle sambært QF-EHEA og stig 6 sambært EQF-LLL 

4  ECTS-áseting 

240 ECTS. 

1 ECTS svarar til 25-30 arbeiðstímar hjá studentunum. Eitt lestrarár við fulltíðarlestri er 60 

ECTS svarandi til eina metta arbeiðsbyrðu á 1500-1800 tímar. Tá er allur lestraraktivitetur 

íroknaður. 

5  Upptøkukrøv 

Upptøkutreytirnar eru lýstar í “Kunngerð um upptøku til lestur á Fróðskaparsetri Føroya” 

(25/6-2021). 

 

Upptøkutreytirnar til læraraútbúgvingina er gymnasial miðnámsútbúgving. Harumframt skulu 

umsøkjararnir sum minsta mark hava føroyskt á A-stigi og støddfrøði á C-stigi (kvota 1). 

 

Í serligum føri kann víkjast frá krøvunum, um umsøkjarin á annan hátt hevur ognað sær vitan 

og lestrarførleika, ið kann javnsetast við gymnasiala miðnámsútbúgving (kvota 2). 

 

6  Endamál við útbúgvingini 

Endamálið við læraraútbúgvingini er orðað í “Kunngerð um útbúgving av fólkaskúlalærarum” 

(25/6-2021).   

Endamálið við læraraútbúgvingini er at útbúgva fólkaskúlalærarar, sum eru førir fyri at at 

fyrireika, fremja og eftirmeta undirvísing á øllum floksstigum í samsvari við teir karmar, ið 

lógir og kunngerðir áseta um undirvísingina. Somuleiðis skulu teir megna at skjalprógva og 

menna undirvísingargongdir í ymiskum lærugreinum í grunddeild, miðdeild og hádeild 

fólkaskúlans. Ein útbúgvin lærari skal vera førur fyri at gjøllhugsa, kanna og meta um 

námsvísindaligar og fak-fakligar meginspurningar í síni heild.   

Útbúgvingin er granskingargrundað og á slíkum støði, at hon verður viðurkend í 

grannalondunum og sum grundstøði undir framhaldslestri. 
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7  Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Talva 1: Lýsing av almennum og fakligum førleikum 

Almennir førleikar 

 

Akademiskt arbeiðslag Dugir at arbeiða kannandi og fyrihalda seg kritiskt og greinandi 

til spurdómar og keldur. Herundir eisini orða, lýsa, greina og 

tulka fakligar spurdómar og seta fram væl grundaðar niðurstøður 

og perspektivering  

Málsligir førleikar Dugir at orða seg neyvt og gjølla bæði í munnligum og 

skrivligum høpum 

Samskiftisførleikar Dugir at samskifta og samstarva tilvitað og á skynsaman hátt í 

ymsum støðum við onnur  

Sjálvstøðugt arbeiðslag Dugir at arbeiða sjálvstøðugt og samstarva í toymum. Loysa 

ítøkiligar uppgávur sjálvstøðugt og í bólki  

Trupulleikaloysn Dugir at staðfesta og loysa trupulleikar oag at taka avgerðir 

Vitan í praksis Megnar at inna vitan í verki 

Menning Dugir at menna og dagføra egna læring 

Fakligir førleikar 

 

Yrkisgrundarlag Megnar at tilrættaleggja og útinna undirvísing við støði í teimum 

kørmum, ið lógir og kunngerðir áseta á skúlaøkinum. Megnar at 

fata og meta um tann logikk, ið undirvísing og undirvísingarligt 

arbeiði byggir á.  

Pedagogiskur, 

didaktiskur og fak-

fakligur førleiki 

Megnar tilvitað at velja út og nýta námsfrøðilig, sálarfrøðilig og 

didaktisk ástøði og háttaløg, tá ið undirvísing  verður fyrireikað, 

framd og eftirmett. Megnar at meta um undirvísingarlig úrslit við 

støði í væl grundaðum fak-fakligum og fakdidaktiskum 

amboðum.  

Førleiki at samskifta Dugir at samskifta skynsamt. Evnar at laga seg til ymsar støður 

og at liva seg inn í onnur menniskju. Evnar at taka atlit til, at 

menniskju hava ymiskar menningarfortreytir, persónsmensku og 

áhugamál. 

Trivnaður Dugir at skapa eitt trygt og virðiligt læruumhvørvi, ið stimbrar og 

mennir, og har øll kenna seg at verða sædd og hoyrd og at hava 

virði.  

Menning Evnar at eftirmeta praksis og taka stig til at endurskoða 

arbeiðsgongd og undirvísing í mun til nýtt innlit og nýggja 

sannkenning. Megnar at luttaka í og fremja smærri granskingar- 

og menningarverkætlanir á námsfrøðiliga økinum. 
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8 Útbúgvingarlæruúrtøkur (samlaðu yvirskipaðu læruúrtøkurnar á 

útbúgvingini) 

Fullfíggjaður listi við læruúrtøkuni frá útbúgvingini 

 

Eftir lokna útbúgving, skal hin lesandi vera før/-ur fyri at 
1 greiða frá og greina tær lógir og kunngerðir, ið eru galdandi á skúlaøkinum og umseta tær til 

undirvísingarvirksemi 

2 lýsa og  meta um demokratiska og kristna siðaarvin, sum okkara fólkaræði byggir á  

3 greiða frá, hvussu hesin siðaarvur hevur myndað virðisgrundarlagið undir føroyska 

samfelagnum  

4 greina uppalingar- og myndanaruppgávu skúlans  

5 greina, hvussu samfelagskarmar sum lógarverk og aðrar politiskar avgerðir ávirka lívsrúmið, 

lívsmøguleikar og lívsgóðskuna hjá hvørjum einstøkum  

6 greiða frá námsfrøðiligum, sálarfrøðiligum og didaktiskum ástøði eins væl og fak-fakligum 

ástøði  

7 greina og meta ástøði og arbeiðshættir innan undirvísing og læring 

8 greina og meta ymisk ástøði, ið lýsa, hvussu menniskju búnast, mennast og læra, - sæð úr 

sálarfrøðiligum, mentanarligum og søguligum sjónarhorni  

9 meta ítøkiligar undirvísingartilgongdir við støði í viðurkendum ástøðum og háttaløgum  

10 meta um ítøkiligar undirvísingartilgongdir skapa líkindi fyri, at hvør einstakur mennist og lærir   

11 meta um og nýta viðkomandi faklig háttaløg og kunnleika í einstøku lærugreinunum 

12 meta um  sín egna yrkissamleika, tá ið hugsað verður um hugburð, arbeiðshættir og avrik 

13 meta um, hvussu yrkissamleikin ávirkar menningar-, læru- og trivnaðarmøguleikarnar hjá 

teimum, ið ein varðar av 

14 greiða frá, hvussu ein mennir góð sambond við tey, ein varðar av, sum hava fjølbroyttar 

menningarfortreytir, persónsmensku og áhugamál 

15 greiða frá grundleggjandi viðurskiftum, ið gera seg galdandi, tá gott huglag og góður trivnaður 

skal skapast 

16 greiða frá samskifti og umhugsni í tvørfakligum samstarvi 

17 lýsa, greina og taka avgerðir um yrkisetisk viðurskifti 

18 greina og brúka granskingargrundaða vitan  í síni lærutilgongd 

19 luttaka í námsfrøðiligum menningararbeiði 

20 útinna undirvísing soleiðis, at næmingarnir verða stuðlaðir í fjølbroyttu og persónligu 

menningini 

21 fremja undirvísing soleiðis, at allir næmingar nema sær kunnleika, fimi, arbeiðshættir og ymsir 

málbúnar 

22 útinna undirvísing soleiðis, at allir næmingar fáa hóskandi fakligar avbjóðingar 

23 útinna undirvísing soleiðis, at hon fremur líkindi fyri uppliving, virkishugi og djúphugsan 

24 fremja undirvísing við tí endamáli at búgva næmingarnar til innlivan, samavgerð, samábyrgd, 

rættindi og skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag 

25 fremja undirvísing, ið er grundað á andsfrælsi, tollyndi, javnvirði og fólkaræði 

26 útinna undirvísing, har kunningar- og samskiftistøkni er natúrligur partur 
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9  Ásetingar um útbúgvingarviðurskifti 

9.1  Bygnaðurin í læraraútbúgvingini 

Læraraútbúgvingin er sett saman av hesum grundskeiðum og vallærugreinum:  

Talva 2 Raðfylgjan í útbúgvingini 

Lestrar-

hálva 
 

1 Undirvísing og læring I 

Ástøðiligur grundlestur 

(10 ECTS) 

Føroyskt á grund I 

(10 ECTS) 
Støddfrøði á grund I 

(10 ECTS) 

 

2 Undirvísing og læring II 

Mál og lesimenning 

(10 ECTS) 

Føroyskt á grund  II                            

(10 ECTS) 
Støddfrøði á grund II                  

(10 ECTS) 

 
3 Undirvísing og læring III            

Lærarastarvið                          

– skúli og samfelag 

(10 ECTS) 

Linjulærugrein I 

(20 ECTS) 

 
4 Undirvísing og læring IV 

Lívsáskoðan og siðalæra 

(10 ECTS) 

Linjulærugrein I                                                                               

(20 ECTS) 

 
5 Undirvísing og læring V 

Sernámsfrøði og KT-

didaktiskir hjálparmiðlar 

(10 ECTS) 

Linjulærugrein II                                                                                

(20 ECTS) 

 
6 Undirvísing og læring VI 

Didaktiskt ætl og didaktiskar 

avbjóðingar                               

(10 ECTS) 

Linjulærugrein II 

(20 ECTS) 

 
7 Undirvísing og læring VII 

Vísindaástøði og háttaløg & 

BEd. ritgerðin                               

(5 + 15 ECTS) 

Linjulærugrein III 

(20 ECTS) 

 
8 BEd. ritgerðin 

(5 + 15 ECTS) 

 

Linjulærugrein III 

(20 ECTS) 

Samlað 

ECTS 
240 

 

Undirvísingin er skipað sum parallel-undirvísing. Hetta merkir  

 at 1. árgangur hevur U&L, føroyskt á grund og støddfrøði á grund gjøgnum gjøgnum alt 

lestrarárið  
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 at 2., 3. og 4. árgangur hevur U&L og linjugreinalestur gjøgnum alt lestrarárið. 

  

Parallel-undirvísingin hevur ta natúrligu fylgju, at bæði undirvísarar, ið eru tengdir at U&L og 

undirvísarar, ið undirvísa annaðhvørt í grundlærugreinunum (t.e. føroyskt og støddfrøði) og 

linjulærugreinum, varða av starvslæruni, tá ið hon er á skránni. 

 Starvslæran er samfastur partur av grundlærugreinunum á 1. árgangi og av 

linjulærugreinunum á 2., 3. og 4. árgangi  

 Starvslæran verður lisin í 2., 4., 6. og 8. lestrarhálvu.  

  

9.2  Innihald og ECTS í einstøku fakøkjunum 

Læraraútbúgvingin er sett saman av 5 høvuðspørtum 

1. Námsfrøðiligum lærugreinum 

a. Henda skeiðsrøðin, ið fevnir um alt útbúgvingarskeiðið, kallast “Undirvísing og 

læring” (stuttstavað U&L) og er sett saman av átta skeiðum á 10 ECTS 

b. U&L telur 65 ECTS, tá ið skeiðið í Vísindaástøði og háttalag (5 ECTS) er 

íroknað. 

 

Endamálið við skeiðsrøðini er at geva teimum lesandi innlit í føroyska 

fólkaskúlan og lærarayrkið í breiðari merking.  

 

2. Kravdum lærugreinum 

a. Hesar lærugreinarnar, ið eru á skrá 1. lestrarárið, eru “føroyskt á grund” og 

“støddfrøði á grund” og telja 20 ECTS hvør.  

b. Grundlærugreinarnar telja 40 ECTS til samans. 

 

Føroyskt og støddfrøði eru tær størstu lærugreinarnar í føroyska fólkaskúlanum. 

Endamálið við hesum báðum grundlærugreinunum er at geva teimum lesandi 

førleikar at undirvísa í grunddeild og miðdeild fólkaskúlans í føroyskum og 

støddfrøði. 

 

3. Linjugreinalestri 

a. Linjugreinalesturin, ið verður lisin 2., 3. og 4. lestrarár, er settur saman av 4 

sjálvstøðugum og tó samanhangandi skeiðum á 10 ECTS. T.e. at hvør 

linjulærugrein telur 40 ECTS 

b. Linjugreinalesturin telur 120 ECTS til samans 

c. Linjugreinalestur verður lisin í lærugreinum fólkaskúlans. Dekanurin hevur tó 

heimild at bjóða út aðrar linjugreinar, umframt linjugreinar, ið eru samansettar 

av fleiri lærugreinum fólkaskúlans (Kunngerð um útbúgving av 

fólkaskúlalærarun §5). 
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Endamálið við linjugreinalestrinum er at geva teimum lesandi høvi at menna ein 

serkunnleika í trimum úrvaldum lærugreinum. 

 

4. Starvslæra (sí punkt 9.4) 

 

Endamálið við starvslæruni er at geva teimum lesandi møguleika at venja seg 

við læraraleiklutin og at loysa nógvar av teimum uppgávum, ið er samfastur 

partur av lærarastarvinum. Ein starvslæruvegleiðari er til staðar í 

undirvísingarhølinum, meðan undirvíst verður, og hann hevur til uppgávu at 

stuðla og vegleiða tí einstaka lesandi. Starvslæruskeiðini á 2., 3. og 4. árgangi 

telja 10 ECTS hvørt (t.e. 30 ECTS til samans), tá er fyrireiking, starvslæra, 

uppgávuskriving og próvtøka íroknað. Starvslæran á 1. árgangi er partur av 

U&L, føroyskt á grund og støddfrøði á grund. Henda starvslæran hevur ikki sína 

egnu próvtøku, men hevur sama vav sum starvslærurnar, sum eru á skrá seinni í 

útbúgvingini.         

 

5. BEd. ritgerðin 

a. BEd. ritgerðin er endaliga avrikið á læraraútbúgvingini og skal lúka tey krøv, ið 

verða sett til arbeiði á slíkum støði (sí punkt 9.5)    

b. Áðrenn tey lesandi fara í gongd við BEd. ritgerðina, skulu tey hava staðið øll 

skeið, sum útbúgvingin fevnir um (t.e. 225 ECTS til samans) 

c. Áðrenn tey lesandi skriva BEd. ritgerðina, hava tey eitt skeið í Vísindaástøði og 

háttaløgum. Skeiðið telur 5 ECTS og er innihaldsliga tætt knýtt at ritgerðini 

d. BEd. ritgerðin telur 15 ECTS  

 

9.3  Læru- og undirvísingarhættir í útbúgvingini 

Á læraraútbúgvingini nýta undirvísararnir fjølbroyttar undirvísingarhættir - og teir skulu 

stremba eftir, at undirvísingin skal vera fyrimyndarlig.  

Undirvísingarhættir, ið ganga aftur, eru m.a. fyrilestrar, floksundirvísing, bólkaarbeiði av 

ymiskum slagi, venjingar, útferðir og vitjanir, verkætlanir, starvsvenjingar, einsæris vegleiðing 

og eftirmeting. 

Fjarundirvísing (t.e. undirvísing gjøgnum Zoom og Teams) verður nýtt ístaðin fyri undirvísing 

á staðnum, tá ið hetta er neyðugt – ella kennist skilagott.  

Læraraútbúgvingin er fulltíðarlestur. Lestrarárið er 40 vikur, og tey lesandi skulu rokna við at 

nýta í miðal millum 37½ og 45 tímar um vikuna til   

 at vera til undirvísing 

 at lesa viðkomandi tilfar 

 at granska viðkomandi undirvísingarevni 

 at loysa og/ella skriva ítøkiligar uppgávur 

 at lýða á fyrilestrar/upplegg 
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 at arbeiða í størri og smærri bólkum 

 at leggja fram fyri undirvísara og floksfeløgum í flokshølinum – og at lýða á framløgur 

 at fyrireika seg til próvtøku 

 at fara til próvtøku 

 O.a.  

 

Undirvísingardagar:  

 Undirvísing er á skránni minst 3 dagar um vikuna.  

Undirvísingartímar:  

 Umleið 15 undirvísingartímar um vikuna er skipað undirvísing á útbúgvingarstaðnum.  

 

Lesandi fáa eina lestrarskrá, áðrenn hvørt skeið byrjar. 

 

9.4  Starvslæra 

Tey lesandi eru í starvslæru 4 ferðir í lestrartíðini 

 2. semestur – 5 vikur á 10 tímar = 50 tímar 

 4. semestur – 5 vikur á 10 tímar = 50 tímar 

 6. semestur – 5 vikur á 10 tímar = 50 tímar 

 8. semestur – 3 vikur á 10 tímar = 30 tímar 

 Til samans = 180 tímar 

Tey lesandi fyrireika og eftirmeta hvønn einstakan undirvísingartíma væl og virðiliga. Hetta 

merkir, at arbeiðsbyrjan í starvslærutíðarskeiðnum er eins stór og í øðrum skeiðum (t.e. millum 

37½ og 45 tímar um vikuna).   

Umframt undirvísingartímarnar, ið eru nevndir omanfyri, so hava tey lesandi rætt til tveir 

ráðleggingartímar um vikuna. Ætlanin við hesum tímum er, at starvslæruvegleiðarin og tann 

lesandi kunnu taka faklig viðurskifti upp og tosa um, hvussu tað gongst tí lesandi í starvslæruni, 

og um hann hevur megnað at loyst tær uppgávur, ið eru tengdar at lærarastarvinum. 

Tann lesandi kann eisini geva starvslæruvegleiðaranum afturboðan (feedback). 

Tal av ráðleggingartímum tey fýra lestrarárini 

 2. semestur – 5 vikur = 10 tímar 

 4. semestur – 5 vikur = 10 tímar 

 6. semestur – 5 vikur = 10 tímar 

 8. semestur – 3 vikur =   6 tímar 

 Til samans = 36 tímar 
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Hesar leiðreglur eru galdandi fyri starvslæruna: 

 

 Lesandi kunnu fara í starvslæru einsæris ella í bólki 

o Tað kunnu í mesta lagi vera trý lesandi í hvørjum bólki 

 

 Hvør lesandi/bólkur er knýttur at einum ávísum starvslæruvegleiðara 

o Starvslæruvegleiðarin skal undirvísa í teimum grundlærugreinum (1. L) og tí 

linjulærugrein (2., 3. og 4. L), ið tann lesandi studerar í nevnda undirvísingarári, 

men lesandi kunnu eisini undirvísa í øðrum viðkomandi skúlafakum, ið 

starvslæruvegleiðarin varðar av  

 

 Tá ið starvslærutíðarskeiðið er hálvrunnið, kemur akkersfólkið á Námsvísindadeildini á 

miðvegisvitjan 

o Akkersfólkið eygleiðir ein undirvísingartíma 

o Eftir eygleiðingina tosa tey lesandi, akkersfólkið á Námsvísindadeildini og 

starvslæruvegleiðarin um, hvussu fyrsti partur av starvslæruni hevur hilnast 

o Í starvslæruhondbókini er ein frymil, ið vísir, hvørjar spurningar ein kann taka 

upp í miðvegissamrøðuni  

 

 Tá ið starvslæran er lokin, skal starvslæruvegleiðarin útfylla eitt eftirmetingarskjal, ið 

vísir, hvussu tann lesandi hevur staðið seg í starvslæruni 

o Starvslæruvegleiðarin gjøgnumgongur eftirmetingarskjalið saman við tí lesandi 

á seinasta ráðleggingartíma 

o Eftir starvslæruna sendir starvslæruvegleiðarin eftirmetingarskjalið til 

deildarskrivstovuna 

 

Høvuðsendamálið við starvslæruni er, at tey lesandi skulu venja sín  

 

 floksleiðsluførleika 

o t.e. evnini at stýra einum flokki og at skipa eina undirvísingargongd 

 

 relasjónsførleika 

o t.e. evnini at skapa eitt trygt undirvísingarumhvørvi og evnini at skapa góð og 

sterk bond við næmingar (og millum næmingar), ið hava ymiskar 

menningarfortreytir 

 

 fakdidaktiska førleika 

o t.e. evnini at fremja eitt fakliga væl grundað og næmingalagað 

undirvísingartilboð í teimum lærugreinum, ið ein varðar av 

 

 førleika at velja og/ella seta hóskandi undirvísingartilfar saman 

o her er bæði talan um tilfar í pappírsformi, i-bøkur og s-bøkur 
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Endamálið við starvslæruni verður neyvari lýst í skeiðslýsingum og starvslæruhondbókum. 

 

9.5  BEd. ritgerðin 

Fjórða lestrarár endar við BEd. ritgerðini, ið telur 15 ECTS-stig. Ritgerðin skal verða rættað 

móti endamálinum við útbúgvingini til B.Ed innan fólkaskúlayrkið, og skal hava slíkt støði, at 

hon verður viðurkend sum grundarlag undir framhaldslestri, bæði í Føroyum og uttanlands. 

BEd. ritgerðin kann taka støði í annaðhvørt 

 einari ávísari linjulærugrein  

 einum almen didaktiskum tema, ið tey lesandi hava arbeitt við í U&L 

 Ella bæði/og  

 

Fyri at kunna fara upp í próvtøku í BEd. ritgerðini skal tann lesandi hava staðið øll skeið á 

læraraútbúgvingini (t.e. í minsta lagi 225 ECTS). 

Endamálið við BEd. ritgerðini er, at tann lesandi skal seta seg inn í praktisku, fakligu og 

námsfrøðiligu avbjóðingarnar í lærarayrkinum. Tann lesandi skal viðgera viðkomandi 

spurningar í starvsøkinum og vera førur fyri at samantvinna vísindaligt ástøði og háttalag við 

egnar royndir. 

Bygnaður: Ritgerðin verður skipað kring ein spurdóm. Spurdómurin skal grundast í fakligum 

og/ella námsfrøðiligum avbjóðingum, sum eru týðandi fyri skúlans virksemi. Tann lesandi 

orðar sín spurdóm í samráð við vegleiðaran.  

 BEd. ritgerðin kann skrivast einsæris ella í bólki við í mesta lagi trimum luttakarum. 

 Munnliga verjan er einsæris 

Vav:  

 1 lesandi 60.000 tekn = 25 síður (+/- 10%) 

 2 lesandi 72.000 tekn = 30 síður (+/- 10%) 

 3 lesandi 60.000 tekn = 35 síður (+/- 10%) 

 

Tað er loyvt at hava í mesta lagi 20 síður við sum fylgiskjøl. 

 

Munnlig próvtøkan: Munnliga verjan er 45 min. til samans og umfatar: 

 Framløgan – 15 min. 

 Kjak/spurningar – 25 min. 

 Meting – 5 min.   
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Nærri reglur um ritgerðina eru ásettar í uppritinum ”Bachelorverkætlanin – reglur og 

mannagongdir”, ið er at finna á heimasíðu setursins og í uppritinum “Próvmetingarskjal – 

Bachelorverkætlanir á Námsvísindadeildini” ið verður sent øllum próvdómarum saman við 

BEd. ritgerðini.  

9.6  Metingarhættir (formativ og summativ meting) 

Formativu eftirmetingarhættirnir (eisini kallað ávegis eftirmeting) eru tengdir at teimum 

siðvenjum, ið eru knýttar at einstøku fakunum og/ella skeiðsøkinum og kunnu av somu orsøk 

verða framdar eitt sindur ymiskir frá fakøki til fakøki og frá skeiði til skeið.  

Formativa eftirmetingin hevur tó altíð til endamáls at siga tí lesandi, hvussu tað gongst honum á 

skeiðnum, og hvat tann lesandi kann gera fyri at náa teimum læruúrtøkum, ið eru miðdepils í 

einstøku skeiðunum.  

Formativa eftirmetingin er ofta tengd at ítøkiligum lestraravrikum og verður givin, tá ið lesandi 

hava  

- skrivað ein tekst 

- havt eina munnliga framløgu 

- skapað eitt verkligt produkt 

- sett eitt undirvísingarupplegg saman 

- tikið lut í einum kjakforum 

- undirvíst einum ávísum flokki í einari ávísari lærugrein 

- O.ø. 

Formativ eftirmeting kann vera givin fleiri ferðir gjøgnum eitt skeið ella sum eitt meiri formligt 

støðumet, tá ið skeiðið er hálvrunnið. 

Summativ meting verður givin við skeiðslok, tá ið ein lesandi fær at vita, hví hann hevur fingið 

eitt ávíst próvmet.  

 

9.7  Próvtøkur  

Próvtøka er í hvørjari lærugrein/skeiði sær, og hon verður skipað eftir einum av 

niðanfyristandandi próvtøkusløgum, ella sum ein samanseting av hesum: 

 Stórar og smáar spurdómsstýrdar uppgávur 

 Stórar og smáar skrivligar uppgávur við ásettum uppgávuorðingum 

 Fakligar ritroyndir 

 Synopsur 

 Verkligt arbeiði  

 Munnligar framløgur við og uttan opponering 

 Munnligar próvtøkur 

 Skrivligar próvtøkur 
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 Portfolio 

 Loggbøkur 

 Uppgávur, ið taka støði í starvslæruni 

 Virkin luttøka har lesandi greiða umleið 3 avrik úr hondum gjøgnum skeiðið (sí punkt 

9.7.2). Avrikini skulu standa mát.  

 

Hvør próvtøkuháttur verður nýttur, verður kunnað um í skeiðslýsingunum og lestrarætlanunum 

til hvørt skeiðið sær. Lesandi kunnu aloftast velja, um tey fara próvtøku einsæris ella í bólki.  

Vísindaligir tekstir eru høvuðsgrundarlagið undir øllum skrivligum uppgávum. APA verður 

nýtt sum tilvísingarskipan.  

Gevið gætur:  

 Í metingini av skrivligum uppgávum er førleikin í rættskriving og greiðum 

akademiskum málburði partur av tí, sum verður mett, hóast høvuðsdenturin verður 

lagdur á, í hvønn mun tey lesandi hava nátt ásettu læruúrtøkunum. 

 

9.7.1  Almennar reglur um próvtøku 

Lesandi verða innskrivað til allar próvtøkur, sum eru kravdur partur av útbúgvingini. Tá ið 

lesandi eru innskrivað til valskeið, verða tey innskrivað til próvtøkuna á valskeiðnum. 

Lesandi, sum hava verið í farloyvi, skulu melda seg til fakini/skeiðini, tey skulu hava, á 

skrivstovuni á deildini. Tá ið hetta er gjørt, verða tey sjálvvirkandi tilmeldað tilhoyrandi 

próvtøku. 

Fyri at fara upp til próvtøku í einum skeiði skal lesandi hava luttikið í øllum kravdum 

lestrarvirkni, sum liggja frammanundan próvtøkuni, umframt hildið kravdu møtiskylduna (sí 

punkt 9.13 um luttøkuskyldu). 

Gevið gætur 

 Um lesandi ikki møtir til próvtøku, verður viðkomandi skrásettur fyri eina fullgilduga 

próvtøkuroynd við próvtalinum -3. (Undantak kann verða givið, um sjúkraváttan ella 

líknandi fyriliggur). 

 Lesandi kann ikki fara upp í próvtøku í BEd. ritgerðini, fyrr enn 225 ECTS av teimum 

kravdu 240 eru staðin (sí punkt 9.7.2) 

 Lesandi kann í mesta lagi fara upp tríggjar ferðir til somu próvtøku ella aðra døming. 

Hetta merkir, at um skeiðið ikki verður staðið við fyrstu roynd, er møguligt at fara til 

endurpróvtøku tvær ferðir. 

 Dekanurin kann loyva einum lesandi at fara upp fjórðu ferð, um serlig viðurskifti gera 

seg galdandi. Í hesum føri skal tann lesandi senda eina motiveraða og vælgrundaða 

umsókn til útbúgvingarleiðaran, sum ber umsóknina víðari til dekanin. 

Allar skrivligar innlatingar skulu latast inn á Moodle. 
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9.7.2  Raðfylgja av próvtøkum í lestrargongdini 

Talva 3. Raðfylgjan av próvtøkum 

Lestrar-

hálva 

Skeið Próvtøka** Endurpróvtøka 

*** 

Dømd Stigi ECTS 

 U&L I Virkin luttøka 
(3 næmingaarvik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/          
ikki staðið 

10 

1 Føroyskt            

á grund I 

Skrivlig roynd Sama Innanseturs Próvtal 10 

 Støddfrøði          
á grund I 

Munnlig próvtøka Sama Innanseturs Staðið/         
ikki staðið 

10 

 U&L II Virkin luttøka*****                                     

(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/            

ikki staðið 

10 

2 Føroyskt            
á grund II 

Munnlig próvtøka Sama Uttanseturs Próvtal 10 

 Støddfrøði          

á grund II 

Skrivlig próvtøka Sama Uttanseturs Próvtal 10 

 U&L III Skrivlig uppgáva Sama Innanseturs Próvtal 10 

3 Linja I       

 1. partur 
****** 

 

Virkin luttøka                                       
(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/             
ikki staðið 

10 

 2. partur * - Uttanseturs Próvtal 10 

 U&L IV Munnlig framløga Sama Innanseturs Próvtal 10 

4 Linja I       

 3. partur 

 

 

Starvslæruuppgáva                             

og munnlig verja 

Sama Innanseturs Próvtal 10 

 4. partur * * Uttanseturs Próvtal 10 

 U&L V Virkin luttøka                                    

(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/          

ikki staðið 

10 

 Linja II       

5 1. partur 
 

 

Virkin luttøka                                       
(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/             
ikki staðið 

10 

 2. partur * * Uttanseturs Próvtal 10 

 U&L VI Skrivlig uppgáva og munnlig verja Sama Uttanseturs Próvtal 10 

 Linja II       

6 3. partur 

 

 

Starvslæruuppgáva                             

og munnlig verja 

Sama Innanseturs Próvtal 10 

 4. partur * * Uttanseturs Próvtal 10 

 U&L VII 

Vísindaástøði 

og háttalag 

Virkin luttøka                                       

(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/           

ikki staðið 

5 (+15) 

**** 

7 Linja III       

 1. partur 

 

 

Virkin luttøka                                       

(3 avrik gjøgnum skeiðið) 

Skrivlig roynd Innanseturs Staðið/             

ikki staðið 

10 

 2. partur * * Uttanseturs Próvtal 10 

 BEd. ritgerðin Skrivlig uppgáva og munnlig verja Sama Uttanseturs Próvtal 15 (+5) 

**** 

8 Linja III      

 3. partur 
 

 

Starvslæruuppgáva                             
og munnlig verja 

Sama Innanseturs Próvtal 10 

 4. partur * * Uttanseturs Próvtal 10 
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Tá ið ein lesur talvu 3, skal ein verða varugur við:  

 

* Próvtøkuhættirnir í linjugreinalestrinum kunnu verða eitt sindur ymiskir frá linjugrein til 

linjugrein. Orsøkin er hon, at ymisku fakøkini (t.d. hondarbeiði, ítróttur, alis- og evnafrøði og 

føroyskt) hava ymiskar siðvenjur. Próvtøkuhættirnir verða neyvari lýstir í einstøku 

skeiðslýsingunum. 

 

** Tummilsreglan sigur, at próvtøkurnar eru, tá ið semestrið endar. T.e. ultimo januar og 

medio juni (sí punkt 9.7.1)  

 

*** Tummilsreglan sigur, at endurpróvtøkurnar eru eftir páskasteðgin og eftir 

summarsteðgin. T.e. í mars/apríl og í aug./sept.. Um undirvísari og lesandi semjast, so kann 

endurpróvtøkan framskundast (sí punkt 9.7.4). 

 

**** Lesandi arbeiða við BEd. ritgerðini í ¾ lestrarár. T.e. frá heyststeðginum til 

summarsteðgin. Lesandi hava linjugreinalestur, samstundis sum tey arbeiða við BEd. 

ritgerðini. Áðrenn tey lesandi fara undir ritgerðina, skulu tey standa eitt skeið, ið kallast 

“Vísindaástøði og háttaløg” (5 ECTS). Hesi bæði skeiðini eru tengd hvørt at øðrum. 

 

***** Her er próvtøkuhátturin: Virkin avrik (umleið trý avrik gjøgnum skeiðið) - Avrikini 

kunnu bæði vera munnligar framløgur, skrivlig avrik, postarar, handalig produkt, at skipa fyri 

fakligum døgum. O.a.. 

 

****** Linjulærugreinar, ið vísa til eitt ávíst skúlafak, verða í skeiðslýsingunum róptar 

“Føroyskt sum undirvísingarfak”, “Søga sum undirvísingarfak”. Osfr.. Linjulærugreinar, ið 

ikki vísa til eitt ávíst skúlafak, verða í skeiðslýsingunum róptar “Sernámsfrøði á linju”, 

“Skúlabúgving/Innskúling á linju”. Osfr.. 

 

 

9.7.3  Innanhýsis ella uttanhýsis próvdøming 

Próvdømingin kann vera við uttanseturs ella innanseturs próvdómara. Tá próvdømingin er 

uttanseturs, verður avrikið dømt av undirvísaranum og einum próvdómara, sum ikki er í starvi á 

Fróðskaparsetri Føroya.  

 Uttanseturs próvdómarar skulu góðkennast av Mentamálaráðnum.  

Tá ið próvtøkan er innanseturs, verður avrikið dømt av undirvísaranum og einum 

vísindastarvsfólki á Fróðskaparsetri Føroya. 

Próvtøkukunngerðin (2021) sigur, at  

 í minsta lagi 1/3 av próvtøkunum (t.e. 80 ECTS) vera dømdar av 

uttanseturspróvdómara. Hetta er undantikið starvsvenjing. 
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9.7.4  Galdandi próvtalastigi - staðið/ikki staðið 

Próvdømingin verður givin sum met eftir galdandi próvtalastiga (t.e. 7-talsstigin) ella sum 

“staðið/ikki staðið”.  

Próvtalastigin er lýstur í serstakari kunngerð. 

Próvtøkukunngerðin (2021) sigur, at 

 í mesta lagi 1/3 av próvtøkunum (t.e. 80 ECTS) vera dømdar við staðið/ikki staðið. 

Hetta er undantikið starvsvenjing, umframt tá talan er um avriksflutning. 

Próvtøkutreytirnar í teimum einstøku skeiðunum eru neyvt lýstar í skeiðslýsingunum.  

 

9.7.5 Endurpróvtøka og sjúkrapróvtøka 

Endurpróvtøka: Rætturin til endurpróvtøku er treytaður av, at møtt verður til regluligu 

próvtøkuna. Tá talan er um sjúku, er rætturin til endurpróvtøku treytaður av, at sjúkraváttan er 

latin Fróðskaparsetrinum rættstundis og á rætta stað. 

Sjúkrapróvtøka: Undirvísarin skal hava fráboðan um, at lesandi ikki fær møtt, áðrenn próvtøkan 

byrjar. Rætturin til sjúkrapróvtøku er treytaður av, at sjúkraváttan er latin deildarskrivstovuni 

innan sjey dagar frá próvtøkudegnum. Sjúkraváttanin skal sendast skrivstovuni á nad@setur.fo.  

Námsvísindadeildin ásetur tíðina fyri sjúkrapróvtøku. Reglurnar fyri vanligu próvtøkuna eru 

eisini galdandi fyri sjúkrapróvtøkuna. Sjúkrapróvtøka telur ikki við sum endurpróvtøka. 

Fyri bæði endurpróvtøku og sjúkrapróvtøku er hetta galdandi: 

 Skipað verður fyri endurpróvtøku í seinasta lagi 3 mánaðir eftir regluligu próvtøkuna (sí 

annars 9.7.2) 

 

 Lesandi, sum ikki hevur staðið eitt kravt skeið í útbúgvingini eftir tríggjar royndir, 

hevur ikki møguleika at gjøgnumføra útbúgvingina (sí annars 9.7.1) 

 

9.7.6  Serligt atlit 

Lesandi, ið hava serligar avbjóðingar, verða biðin um at taka upp samband við 

lestrarvegleiðingina skjótast til ber. Lestrarvegleiðingin upplýsir tí lesandi um serligar 

stuðulstænastur so sum møguleikan 

 at verða útgreinaður fyri orðblindni 

 at fáa atgongd til CD-ORD 

 at fáa undirvísingartilfar skannað 

 at fáa longda tíð, tá ið próvtøka er á skránni. O.a.. 

mailto:nad@setur.fo
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9.8  Undirvísingarmál 

Undirvísingarmálið er føroyskt. 

 Í undirvísingini í fremmandamálum (t.e. danskt á linju, enskt á linju og týskt á linju) 

kann undirvísarin taka avgerð um, at ein partur av undirvísingini skal fara fram á 

viðkomandi fremmandamáli. Tað eru pedagogisk atlit, ið stýra slíkum avgerðum. 

 Gestaundirvísarar, sum ikki hava føroyskt sum móðurmál, kunnu undirvísa á 

norðurlendskum og/ella enskum. 

 

9.9  Góðskriving 

Um lesandi hevur staðið fak ella skeið á øðrum universitetum, sum eru á sama ella hægri 

fakligum støði við sama fakliga innihaldi og/ella kunnu stuðla undir útbúgvingina sum heild, 

kunnu tey søkja um at fáa hesi fak/skeið góðskrivað, sum partar av útbúgvingini á 

Fróðskaparsetrinum. Tó kunnu í mesta lagi 60 ECTS góðskrivast. 

 Undantak frá hesi reglu kann gevast, um ein umsøkjari hevur tikið útbúgving sum 

námsfrøðingur (BEd.) á Fróðskaparsetri Føroya frammanundan. 

Mannagongdin fyri góðskriving er, at tann lesandi letur deildarskrivstovuni (nad@setur.fo)  

umsókn um góðskriving. Í umsóknini skal tað standa greitt 

 hvat skeið, ein hevur staðið á øðrum lærustovni, og hvat skeið ein ynskir at fáa 

góðskrivað á læraraútbúgvingini 

Útbúgvingarleiðarin letur viðkomandi undirvísara umsóknina um góðskriving til stutta 

viðmerking og at taka undir við. Tá ið hetta er gjørt, letur útbúgvingarleiðarin lestrarráðnum 

umsóknina saman við tilmælinum ella frámælinum frá viðkomandi undirvísara. Lestrarráðið 

tekur endaligu avgerðina, um skeið kunnu góðskrivast ella ei.   

Umsóknarfreist: Søkjast kann um góðskriving gjøgnum alt lestrarárið. Men um lesandi ætla at 

fáa skeið góðskrivað, so verður mælt til, at tey lata umsókn inn í góðari tíð.  

Gevið gætur: 

 Seinasta freist fyri skeið sum byrja á vári: 1. september (heysthálvan) 

 Seinasta freist fyri skeið sum byrja á heysti: 1. januar (várhálvan) 

Nærri kunning um góðskrivingar, mannagongdir og oyðubløð eru at finna á heimasíðu 

Setursins. 

 

mailto:nad@setur.fo
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9.10  Farloyvi 

Um ein lesandi ivast í at taka farloyvi, so kann viðkomandi leita sær ráðgeving hjá 

lestrarvegleiðaranum.  

Umsókn um farloyvi verður latin deildarskrivstovuni á Námsvísindadeildini. Eru ivamál verður 

víst til lestrarvegleiðingina. 

Lesandi, ið koma aftur úr farloyvi, skulu taka upp samband við lestrarvegleiðingina í góðari tíð, 

so tey kunnu fáa greiðu á, nær tey skulu byrja aftur, og hvørji fak ella skeið, tey kunnu og/ella 

skulu taka.  

 

9.11  Serligt atlit 

Um ein lesandi ikki stendur BEd. ritgerðina, so kann viðkomandi sleppa til endurpróvtøku, 

áðrenn næsta undirvísingarár byrjar (t.e. áðrenn hálvan august). Hetta so at tann lesandi hevur 

møguleika at standa prógv og sleppa í starv sum fólkaskúlalærari við skúlaársbyrjan. 

 

 

9.12  Altjóða útbúgvingarmøguleikar 

Læraralesandi kunnu taka 

 Eitt lestrarár (t.e. í mesta lagi 60 ECTS) á læraraútbúgving í øðrum landi 

 Úrvald skeið á læraraútbúgving í øðrum landi 

Mælt verður til, at lesandi, sum hava hug at fara uttanlands sum skiftislesandi, fara av landinum 

annaðhvørt 2. ella 3. lestrarár, og taka antin eina linjgrein (40 ECTS) og/ella námsfrøðilig 

skeið, ið telja minst 20 ECTS til samans.   

Í báðum førum skal tann lesandi søkja um undangóðskriving frammanundan. Tað er 

útbúgvingarleiðarin í neyvum samstarvi við avvarðandi faklærara, ið ger undangóðskrivingina 

til reiðar. Lestrarráðið játtar góðskrivingina ella vísir henni aftur.  

Lesandi kunnu eisini taka  

 starvslæruna í øðrum landi 

Tað er avvarðandi faklærari, ið góðtekur starvslæruplássið, og útbúgvingarleiðarin, ið gevur 

endaliga loyvið. 

Tann lesandi kann leita sær ráð hjá lestrarvegleiðaranum og/ella útbúgvingarleiðaranum, um 

hann kundi hugsað sær lestrarvist í øðrum landi. 
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9.13  Luttøkuskylda 

Læraralesandi hava møtiskyldu. 

Einstaki undirvísarin skrásetir, um tann lesandi møtir til undirvísing, og hann hevur skyldu at 

gera tann lesandi varugan við møguligt mishald í sambandi við møtiskylduna (sí 9.14).  

Er lesandi burtur meiri enn 25% av undirvísingartíðini uttan haldgóða grund (t.e. sjúka og 

deyðsfall í familjuni), skal viðkomandi, umframt vanligu uppgávurnar, annaðhvørt 

(1) til munnliga roynd í fullum pensum við skeiðslok 

(2) til skrivliga 6-tímaroynd í fullum pensum við skeiðslok 

(3) skriva eina einstaklingsuppgávu, ið tekur saman um innihaldið og læruúrtøkurnar í 

skeiðnum 

 

Avvarðandi undirvísari avger hvørja roynd ella uppgávu, tann lesandi skal greiða úr hondum. 

 

Er lesandi burtur meiri enn 40% av undirvísingartíðini, fær viðkomandi boð um: 

(4) at taka skeiðið umaftur.   

     Gevið gætur: Í hesum føri er ”haldgóð grund” ikki galdandi 

Møtiskyldan fevnir um bæði undirvísing og starvslæru. 

Um lesandi er burtur meiri enn 40% av undirvísingartíðini í tveimum ella fleiri skeiðum, verður 

lesturin hjá viðkomandi tikin upp til viðgerðar í leiðsluni, og verður viðkomandi møguliga 

biðin um at steðga við útbúgvingini.  

 

9.13.1  Møtiskylda - starvslæran 

Starvslæran er samfastur og kravdur partur av læraraútbúgvingini. 

Læraralesandi skulu møta upp til ásetta tímatalið og ásettu ráðleggingartímarnar, tá ið 

starvslæra er á skránni. 

Starvslæruvegleiðarin boðar frá, hvussu tann lesandi hevur møtt upp til ráðlagda undirvísing og 

onnur kravd tiltøk í starvslærutíðarskeiðinum. Um mett verður, at møtiskyldan er mishildin 

uttan haldgóða grund (sí punkt 9.13), verður avgerð tikin um, hvørjar avleiðingar hetta skal fáa. 

Talan kann í slíkum føri vera um, at tann lesandi skal  

 taka írestandi partarnar av starvslæruni 

 taka alla starvslæruna umaftur. - Hetta kann hava við sær, at starvslæran fyri 

viðkomandi tíðarskeið ikki verður góðkend. 
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9.14  Lestrarvirkni 

Væntað verður, at studenturin møtir regluliga til undirvísing. Harumframt verður væntað, at 

tann lesandi er fyrireikaður til undirvísing, luttekur í kjaki og framløgum, umframt at 

studenturin tekur ábyrgd fyri egnari læring.  

Samskifti, samstarv og uppgávuloysn eru týðandi førleikar í lærarayrkinum, og tí hevur tað 

alstóran týdning, at tann lesandi mennir hesar førleikar gjøgnum útbúgvingarskeiðið.    

Hetta eru tekin um, at tann lesandi ikki er lestrarvirkin. Tann lesandi 

 møtir ófyrireikaður til undirvísing 

 letur ikki uppgávur inn rættstundis 

 skúgvar sær undan at hava framløgur fyri flokkinum 

 tekur sær av løttum, tá ið bólkaarbeiði er á skránni 

 tekur ikki virknan leiklut í ymiskum kjakforum og/ella kjakbólkum 

 er andaliga fráverandi, tá ið útbúgvingarstaðið skipar fyri felagstiltøkum og/ella 

evnisvikum 

 

Upplivir undirvísarin áhaldandi, at tann lesandi ikki ger tað, ið verður væntað, so tekur hann 

tann lesandi til síðis og ger hann varugan við, at lestraravrikið ikki er nøktandi. 

Um hetta prátið ikki ber á mál, so boðar undirvísarin lestrarvegleiðaranum og 

útbúgvingarleiðaranum frá støðuni, og tann lesandi verður innkallaður til eina samrøðu.  

 

9.15  Eftirmeting av útbúgving og skeiðum 

Fyri at menna og góðskutryggja læraraútbúgvingina verða øll skeið, linjur og BEd. ritgerð 

eftirmett við serligum eftirmetingarskjali. Starvsfólk frá fyrisitingini fyriskipa og fremja hesa 

eftirmeting.  

Skeið verða eftirmett kvantitativt og einsæris eftir einum felags leisti galdandi fyri øll skeið á 

Setrinum. Tó er ikki nakað, sum forðar fyri, at aðrar eftirmetingar (serliga kvalitativar) verða 

settar í verk á einstøku útbúgvingunum. 

Sama eftirmetingarskjal verður nýtt á øllum deildum á Fróðskaparsetri Føroya, soleiðis at 

dygdin á undirvísingartilboðnum kann samanberast tvørtur um fakligar geirar.  

Tað er umráðandi, at tann lesandi luttekur í eftirmetingunum, og at úrslitið av eftirmetingunum 

verður nýtt til at gera áhaldandi tillagingar av útbúgvingunum. Tískil er tað ein ábyrgd hjá 

leiðsluni at útvega vitan um, hvussu lesandi uppliva at vera lesandi á útbúgvingini umframt, 

hvussu hin lesandi hevur upplivað einstøku skeiðini.  

Felags eftirmetingarskjalið verður ikki nýtt til starvslæruna.  
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Metir leiðslan á Námsvísindadeildini at tørvur er at fáa aðrar upplýsingar til vega enn tær, ið 

felags eftirmetingin gevur, so kann leiðslan skipa fyri bæði kvalitativum og kvantitativum 

eftirmetingum av skeiðum, linjum, starvslæru og øðrum námsfrøðiligum tiltøkum á deildini.  

 

9.16  Kærumøguleikar 

Kærur um próvtøkur, próvtøkuhættir, próvdøming, próvskjal ella aðra døming, sum er partur av 

próvtøkuni, verða stílaðar til dekanin og latnar skrivstovuni á Námsvísindadeildini.  

Kæran skal vera skrivlig og grundgivin og vera latin inn í seinasta lagi 2 vikur aftaná, at 

dømingin er kunngjørd.  

Sí annars heimild um kærur í Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, 

sum er broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012, kap. 6a. 

Um ein starvslæruvegleiðari ger vart við, at ein lesandi hevur havt stórar avbjóðingar í 

starvslæruni, so verður henda fráboðan viðgjørd av undirvísaranum, ið hevur ábyrgd av 

skeiðnum, lestrarvegleiðaranum og útbúgvingarleiðaranum. 

Tann lesandi verður innkallaður til samrøðu, og ein ætlan verður løgd. 

  

9.17  Vísindaligt rættlæti (ritstuldur og svik) 

Øll endurgáva, sum verður gjørd uttan at gera vart við, at hetta eru tankar hjá einum øðrum, er 

svik. Dømi, sum heilt greitt eru svik, er  

 at lata uppgávu inn, sum tann lesandi ikki sjálvur hevur skrivað  

 at lata somu uppgávu inn til fleiri próvtøkur 

 at endurnýta partar av eini uppgávu, ið er latin inn til annað skeið 

Harumframt er avskrift og eftirgerð av tekstum hjá øðrum falsan, um ikki greitt verður tilskilað, 

hvat er sitat, og hvat er endursøgn av teksti hjá øðrum, og hvaðani hugmyndir, sum ikki eru 

almennar og ikki eru tær hjá tí lesandi, eru fingnar. 

Verður stuldur og svik avdúkað í skrivligum uppgávum - bæði próvtøkuuppgávum og øðrum 

innlatingum - verður hetta revsað, og í ringasta føri kann tann lesandi verða burturvístur av 

Fróðskaparsetrinum. 
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9.18  Nær skulu lesandi í seinasta lagi hava staðið endaligt prógv? 

Lesandi, ið eru innskrivað til læraralestur, skulu hava staðið prógv í seinasta lagi 3 ár eftir 

ásetta tíð. - Barnsburðarfarloyvi og/ella drúgv sjúkralega kunnu geva lesandi undantaksloyvi frá 

hesi reglu.   

 

9.19  Treytir um broyting í námsskipanini 

Tá broytingar verða gjørdar í námsskipanini, skulu tey lesandi kunnast um, í hvønn mun tey 

fylgja broyttu námsskipanini ella fylgja eldri námsskipan. Herundir skulu tey lesandi kunnast 

um tíðarfreistir at gera lesturin lidnan eftir eldri námsskipan. Um tað ikki eydnast tí lesandi at 

gera lesturin lidnan innan ásettu freist, má søkjast um at fáa tann partin av útbúgvingini, sum 

hevur fylgt eldri námsskipan, góðskrivaðan, áðrenn farið verður at fylgja nýggju 

námsskipanini. Tá verða yvirskipaðu mannagongdirnar í sambandi við góðskrivingar fylgdar 

(sí punkt 9.9). 

Um bygnaðurin á útbúgvingini ger tað møguligt, kann tað standa tí lesandi í boði at skifta frá 

eldri námsskipan til nýggja.  

 

9.20  Aðrar ásetingar 

9.20.1  Stakgreinalesandi 

Stakgreinalesandi eru lesandi, sum fylgja undirvísing og fara til próvtøku í einstøkum 

lærugreinum/skeiðum, uttan at vera innskrivað til fullan lestur. 

Stakgreinalesandi fylgja somu treytum sum fulltíðarlesandi (sí punkt 9.7.1) 

Stakgreinalesandi kunnu verða tikin upp, um pláss er á skeiðinum. 

Gjald er fyri stakgreinalestur. Skeiðsgjaldið er fyri  

 undirvísing 

 vegleiðing 

 próvtøku 

 umsiting 

Søkt verður um upptøku til stakgreinalestur við serstøkum umsóknarblaði. 

Nærri kunning um umsóknarblað og gjald fæst á heimasíðu setursins. 




