
Vísindavøka 24. september 2021

Samstarvið millum skúla 
og frítíðarskúla

Rúna í Skála, Námsvísindadeildin
Fróðskaparsetur Føroya

Hvat riggar og hvat krevur ábøtur?



Skúli Frítíðarskúli



Fólkaskúlalógin sigur:

§10 Stk. 3. 1) Skipað samstarv skal vera millum lærarar og pedagogar í forskúla, 
byrjanarundirvísing og frítíðarskúla.

• Tað hevur stóran ágóða fyri
børn og foreldur, um
námsfrøðingar bæði arbeiða í 
FTS og í undirvísingini í 
grunddeildini. 

Aðrar kanningar vísa:

• Gott fyri barnsins 
menning, trivnað og 
læring, um tað er eitt gott 
samstarv ímillum skúla og 
frítíðarskúla

https://logir.fo/Logtingslog/125-fra-20-06-1997-um-folkaskulan-sum-seinast-broytt-vid-logtingslog-nr-34-fra-28#_edn1


Endamálið við 
tvørprofessionellum samstarvi?

• Gagnnýta fakliga førleikan

• Menna nýggja vitan og 
fatanir

• Stuðla hvørjum øðrum -
børnunum at frama



Hvar?

Stórum skúla í Tórshavn skúlaárið 2019/2020

Hvør?

Tveir lærarar í skúlanum  

Tveir námsfrøðingar í frítíðarskúlanum

Hvat?

Tvørprofessionalisma.
Verandi støða, møguleikar og ynski 



Í arbeiðstíð

Tóku myndir og skrivaðu 
loggbók



9/27/20217

• Tvørprofessionella samstarvið krevur 
tíð.

• Ynski um at tímar verða settir av til 
samstarvið.
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“ Tað er stuttligt at síggja, hvussu ymiskt barnið 
er í frítíðarskúla og skúla. Tað, haldi eg, hjálpir 
okkum væl at hjálpa børnunum.”

“Har kann eg tosa við læraran, 
hvat tey síggja í fríkorterinum og 
hon kann koma við hugskotum. 

Tað kunnu vit arbeiða víðari við í 
frítíðarskúlanum.”



9/27/20219

• Tvær foreldraviðtalur um árið á 15. min. 

• Tveir lærarar úr skúlanum 

• Ein námsfrøðingur úr frítíðarskúlanum.

Ein námsfrøðingur segði: Ein lærari segði:

“Tað er gott, at foreldrini síggja, 
at vit eru ein eind”.

“Tíðin er ov knøpp. Tað er ikki nóg nógv tíð til 
at greiða frá um føroyskt, støddfrøði og at 
námsfrøðingurin skal tosa”.
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Ynski um meiri samstarv

Ymisk fakligheit

Ymiskar siðvenjur

Ynski at finna ein samleika saman
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Hvat riggar?

• Fundir ímillum skúla og 
frítíðarskúla

• Foreldrafundir



9/27/202112

Hvat krevur ábøtur?

• Hvussu virksemi saman við børnunum verður 

skipað.

• Mannagongdir fyri fundarvirksemi. M.a. tíðir 

og innihald.

• Fyrireikingin av foreldraviðtalum.

• Fleiri tímar til økið.

• Hvussu vitanin hjá fakbólkunum verður 

gagnnýtt.
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§10 Stk. 3. 1) Skipað samstarv skal vera millum lærarar og 
pedagogar í forskúla, byrjanarundirvísing og frítíðarskúla.

Avbjóðingar innan økið:

• Tveir fakbólkar

• Tvær leiðslur

• Tvey fakfeløg

• Skott ímillum eindir

Skúli Frítíðarskúli
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Takk fyri meg


