
Um GonGUroyndina

Endamál
Yvirskipaða málið við Gonguroyndini er, at næmingarnir læra at bera seg rætt at í 
 ferðsluni. Byrjað verður í nánd av skúlanum, og tí er talan um eina leið, sum  næmingarnir 
kenna, og har teir eru vanir at vera.  

Um gonguroyndina
Gonguroyndin er eitt undirvísingartilboð til allar 1. flokkar í Føroyum. Teimum stendur 
í boði at fáa bæði ástøðiliga undirvísing í ferðslulæru og venjingar í nánd av skúlanum.  

Nýtt talgilt tilfar frá Ráðnum fyri Ferðslutrygd er tøkt. Tilfarið hevur heitið  “Alvi og Ria fara 
gongutúr”, og er skipað sum ein samvirkin talgild søga. Eisini er tilfar til foreldrini, sum 
kunnu vera við og gera ferðsluvenjingar saman við børnunum.

Flokslærarin kann biðja SSP læraran á skúlanum gera avtalu við SSP løgregluumboðið 
um, at umboð fyri løgregluna hevur ferðsluundirvísing í 1. flokki. Ráðið fyri Ferðslutrygd 
mælir til, at skúlin tekur av hesum tilboðnum eisini.

Ástøði
Ástøðiligi parturin  í Gonguroyndini er ein talgild søga, har greitt verður millum annað 
frá vanligum ferðslureglum, trygdarútgerð og atburði í ferðsluni. Eisini ber til at taka 
royndir hjá næmingunum sjálvum við í undirvísingina. 

Gonguvenjing
Til venjingina verður tað, sum ástøðiliga undirvísingin snúði seg um, roynt í verki.  Dentur 
verður lagdur á, at næmingarnir læra seg ein ferðslutryggan atburð. 

Alvi og Ria fara gongutúr
Gonguroyndin “Alvi og Ria fara gongutúr” er ein samvirkin søga, sum byggir á ferðslu
ástøði. Vit fylgja Alva og Riu, sum fara ein túr gjøgnum býin. Á vegnum eru tey fyri 
 ymsum avbjóðingum í ferðsluni, sum eru grundarlag undir kjaki í flokkinum.

Mælt verður eisini til at brúka “Tann stóra býin”, sum er ein stór ferðslumynd við ítøkiligum 
uppgávum til næmingarnar – alt klárt at prenta. 

Førleikamál
Gonguroyndin nemur við flestu førleikamálini fyri ferðsluundirvísingina í 1.  3. flokki, 
sum er, at einstaki næmingurin:

•	 kennir ferðslureglurnar so mikið væl, at hann veit, hvussu hann eigur at bera seg
at til gongu í nærumhvørvinum

•	 dugir	at	skyna	á	ymsu	ferðsluni.	Hvat	er	vandamikið,	og	hvørjum	skal	hann	ansa	eftir?

•	 veit,	hvussu	týdningarmikið	tað	er	at	nýta	trygdarútgerð	sum	súkkluhjálm	og
trygdarbelti

•	 skilir,	hvussu	myrkur	ávirkar	ferðslutrygdina
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