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Skeiðsreglur
Leiðreglurnar fyri at tekna seg til skeið eru, at skeiðs
tekning verður roknað sum bindandi, og at tað er skúla
leiðslan, ið teknar luttakarar í ein um til øll tey ynsktu 
skeiðini. Hetta er trygdin fyri, at tað er leiðslan, ið við
mælir og sendir fólk á skeið, og at hon fylgir við, hvør fer 
á skeið og nær. Tað lættir eisini munandi um í innanhýsis 
arbeiði okkara, at allar skeiðstekningar frá einum skúla 
koma í senn, ið eisini virkar fyri einum skjótari aftursvari.

Reglur annars um skeiðsluttøku, ábyrgd, samskifti, ferða
endurgjald, fráboðan o.a. eru at finna á 
nam.fo/Skeið/Skeiðsreglur.

Tekning og tekningarfreist
Heitt verður á skúla leiðslur at taka málið um skeiðini upp 
við lærarar beinanvegin og fáa teir at umráða seg og seta 
fram síni ynski. Skeiðstekning verður send Námi við posti 
ella umvegis teldu post skeid@skulin.fo. Gevið gætur 
nýggja skeiðspostkassan.

Nám hevur ikki telefax. 

Tekningarfreist er fríggjadagin 22. mai 2015.

Tekningarskjal er at heinta á heimasíðu okkara 
www.nam.fo / Skeið 20152016 / Tekningarskjal.

Tekningarfreistin var 22. mai. 
Skeiðsfráboðanir vórðu send ar skúlaleiðslu-

num fríggja dagin tann 12. juni.
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Permumynd: Frá bókadegi í Norðurlandahúsinum 2014
Myndatøka: Solveig Debess
Útgáva: Nám
©Nám  apríl 2015

Nú eru vit í Námi aftur til reiðar við einum útboði av skeiðum. Skeiðini í ár fylgja sama góða leisti, 
sum tit í skúlunum kenna. Skeiðstíðarskeiðið er hesaferð alt skúlaárið, og útboðið fevnir um fleiri 
faklig øki. Størsta partin eigur námsfrøðin og sosialu amboðini. 

Feuerstein  er aftur á skrá. Hetta skeið fekk góða undirtøku í seinasta skeiðsumfari. KATkassin er 
settur á skrá saman við KATappini. Hesi eru sera góð amboð at nýta í førleikastovum. Aktøren er 
annað skeið innan sama øki, ið fevn ir um børn við sosialum og kognitivum avbjóðingum. Ætlandi 
fara vit í Námi at týða Aktøren til føroyskt, so hetta er háaktuelt, og hugsast kann, at hetta verður 
eitt afturvendandi skeið næstu árini, um verkætlanin eydnast so væl, sum vit vóna og vænta.

Spennandi uppfylgjandi skeið eru eisini í landafrøði til bókarøðina Landafrøði 1, 2 og 3 og í atlas
nýtslu – bæði tvey øki, ið vit í Námi hava lagt nógva orku í seinastu árini.

Í skeiðsfaldaranum hesaferð eru ikki so nógv skeið innan ktøkið. Hetta er tí, at arbeitt verður við 
einari størri verkætlan innan fleiri av talgildu økjunum í skúlaverkinum. Hesi skeið fara í størri mun 
at verða boðin øllum skúlunum. Dentur verður lagdur á ítøkiliga ráðgeving og í størri mun at leggja 
okkum eftir at vera bein rakin og nágreinilig í ráðgevingini. Vit ynskja at hava tættari samband við 
skúlarnar og vilja tí fegin eisini vera opin fyri, at lærarar og toymi í størri mun skulu kunna ynskja 
skeið, ið tørvur er á. Um tit tí brenna inni við góðum hugskotum ella hava tørv á onkrum serligum 
til tykkara skúla, so vilja vit fegin gera okkara til at seta hetta í verk so ella so.

Í Námi hava vit sett full segl móti talgildingini. Tí fara vit í komandi skúlaári – umframt hesa 
skeiðs  skránna – at bjóða skeið í snar.fo, svar.fo, PDFbókum, Fleksbókum og sBókum. Hvussu hetta 
skilabest verður gjørt, eru vit ikki komin á mál við serliga tí, at skúlarnir eisini eru ógvuliga ymiskt 
fyrispentir og útgjørdir. Tí man ein felags loysn fyri øll neyvan vera rætta leiðin. Men hetta frætta tit 
meira um, sum skúlaárið fer at líða. Kanska er tað skilagott hjá skúlunum ikki at leggja evnis vikur 
og annað stórt virksemi í viku 44.

Vit hava ein dreym um at styrkja skeiðs og ráðgevingarpartin av okkara arbeiði, men hetta liggur 
– sum fíggjarvánirnar hjá okkum eru í løtuni – ikki júst til høgra beinið, men eru vit snild og gera 
skilagóðar raðfestingar, ber kortini til at førka seg rætta vegin, um enn fyrstu stigini eru nakað 
minni enn ambitiónirnar. Eitt er tó púra vist: Amputera vit dreymin um tað stórfingna, leggja vit 
eisini lok á kumpassina, ið kann vísa vegin. 

Við hesum orðum er nú opið fyri tekning til skeiðsumfarið 20152016. Evsta mark at tekna seg er 
fríggjadagin 22. mai. Tá verða innkomnar tekningar viðgjørdar, og endalig støða tikin til skeiðini. Sí 
treytir og mannagongdir á vinstra blaðið.

Vit síggjast í Námi til skeið, hugnaligar løtur, kjak, vinarløg og samstarvandi virkisfýsni.

Vegna okkum í Námi

Regin Marnersson, stjóri

Nýggjar tíðir – kendar leiðir
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August:
31.1.: Byrjanarlesing  Súlan (heldur fram) 5

September:
2.3.: a) Rokning 15
7.8.: b) Rokning 15
711.: Spæliliðið í tykkara skúla 9

7.: skeið a) í Dansifrøi í Havn 
8.: skeið b) í Dansifrøi í Havn 
9.: skeið c) í Dansifrøi í Havn 
10.: skeið d) Í Bylgjuni í Runavík 
11.: skeið e) Í Bylgjuni í Runavík

9.10.: Landafrøði 1, 2 og 3 16
14.18.: Týskt 13 
21.23.: Atlas til heim og skúla 15
28.: Ferðsla 9
30.1.: Byrjanarlesing  Súlan (framhald) 5

Oktober
7.8.: Skapandi skúlin (AVLÝST) 6
20.21.: a) GeoGebra á byrjanarstøði 14
22.23.: Sangur, rørsla og samanspæl (AVLÝST) 17

November
3.-4.: Søga til 4. flokk 14
10.: Tekstviðgerðin hjá læraranum (AVLÝST) 17
12.: Orð og litir 7
17.: Hvat eru vit uttan list? 7

Januar
12.14.: a) Positiv sálarfrøði (heldur fram) 12

Februar
3.4.: a) Video sum amboð í undirvísingini 18
10.11.: b) Video sum amboð í undirvísingini 18
15.: Nótakoyrikort (AVLÝST) 16
17.19.: Feuersteins venjingarskrá (heldur fram) 8
22.24.: Feuersteins venjingarskrá (heldur fram) 8

Mars
15.: Positiv sálarfrøði (framhald) 12
7.9.: b) Positiv sálarfrøði (heldur fram) 12
16.17.: b) GeoGebra á byrjanarstøði 14

Apríl
4.5.: Feuersteins venjingarskrá (framhald) 8
7.8.: Feuersteins venjingarskrá (framhald) 8
18.: b) “KATkassen” og “KATapp” 5
20.: a) “KATkassen” og “KATapp” 5
19.: b) “AKTØREN” 6
21.: a) “AKTØREN” 6
26.28.: a) Nem í triðja og fjórða 13

Mai
2.: b) Positiv sálarfrøði (framhald) 12
9.11.: b) Nem í triðja og fjórða 13

InnihaldsyvirlitSkeiðsálmanakki
skúlaárið 20152016

Námsfrøði
151601 Byrjanarlesing  Súlan 5
151602 “KATkassen” og “KATapp” 5
151603 “AKTØREN” 6
151604 Skapandi skúlin 6
151605 Orð og litir 7
151606 Hvat eru vit uttan list? 7
151607ab Feuersteins venjingarskrá 8
151608 Ferðsla 9
151609ae    Spæliliðið í tykkara skúla 9
151610 Positiv sálarfrøði 12

Mál
151611 Nem í triðja og fjórða 13
151612 Týskt 13

Hugmyndafrøði
1516-13 Søga til 4. flokk 14
151614 GeoGebra á byrjanarstøði 14
151615 Rokning 15

Náttúruvísindafrøði
151616 Atlas til heim og skúla 15
151617 Landafrøði 1, 2 og 3 16

Verkligar lærugreinar
151618 Nótakoyrikort 16
151619 Sangur, rørsla og samanspæl 17

Kunningartøkni
151620 Tekstviðgerð hjá læraranum 17
151621 Video sum amboð í undirvísingini 18



SKEIÐSSKRÁ – SKÚLAÁRIÐ 2015-2016 5

Byrjanarlesing/Súlan
Nr. 1516-01

Endamál:  At menna læraran í byrjanarlesing 
og stavseting – bæði ástøðiliga og verkliga. 
Víst verður á, hvørjar námsfrøðiligar hugsanir 
tilfarið Súlan er grundað á. Málið er, at lærarar 
fáa vitan um, hvat er týdningarmest, tá ið eitt 
barn skal læra at lesa og stava. 

Innihald: Við atliti at Súlutilfarinum verður 
greitt frá byrjanarundirvísing í lesing og stav
seting. Hvørji lesisjónarmið byggir tilfarið Súlan 
á, og hvussu verður hugsað, at tilfarið verður 
brúkt?

Ein partur av skeiðinum er um lesiástøði:
• Hvat hevur týdning, tá ið barnið skal læra at 

lesa og stava?
• Lesimenningin.
• Tekstir í fyrstu lesifrálæruni.
• Hvat er lætt/trupult at lesa? Tosað verður 

um ljóðrættan tekst, LIX o.a.
• Stavimenningin – m.a. við støði í Kom og 

stava 1, fyrisagnarbók til fyrstu staviundir
vísingina. Hvør er ætlanin við bókini?

• Testir.
• Lesitrupulleikar í byrjanarlesingini. 
• Súluspølini. Hvussu kunnu vit brúka hesi 

spøl í undirvísingini – bæði í vanligu undir
vísingini og til at hjálpa børnum, sum hava 
trupult at læra at lesa?

• Greitt verður frá, hvussu lesing í flokkinum 
verður næmingalagað.

• Leiklutur foreldranna – hvussu lesa for
eldrini við barninum heima?

Málbólkur: Lærarar, sum undirvísa í byrjan
arlesing.

Undirvísing: Gunvør Højgaard og Osvald 
Jacobsen, rithøvundar til Súlutilfarið, diplom
útbúgving í sernámsfrøði og masterútbúgving í 
lesi og skrivididaktikki.

Stað/tíð: Nám
 31. august til 1. september og 
 30. sep tember til 1. oktober, kl.  915
 24 lektiónir.

“KATkassen” og “KATapp”
Nr. 1516-02

Endamál:  At geva luttakarum íblástur og 
førleika at taka fatanar og kensluliga venj
ing við og eisini brúka Katkassan í gerandis
degnum. 

Innihald: 
KATkassin er eitt visuelt samrøðuamboð, sum 
ger tað lættari at tosa við børn við autismu
spektrum trupulleikum, ADHD ella øðrum 
sosialum menningartrupulleikum um tankar, 
kenslur og upplivingar hjá barninum og/ella hjá 
øðrum. 

Í KATkassanum eru visuell og taktil element, 
sum stuðla sínámillum samrøðu og fremja 
møguleika at kanna upplivingarvitsku barnsins, 
felags eftirtekt og trupulleikaloysn. 

Við støði í gransking hjá undirvísaranum 
og kanning av úrslitinum av fatanar og 
kensluligum venjingum verður ljós varpað á 
ymsu elementini í KATkassanum við dømum 
og videoupptøkum.

Skeiðssnið: Gjøgnum upplegg, bólkaarbeiði 
og venjingar, filmar og felags kjak verða lut-
tak ar ar kunnaðir um miðvísu grundreglurnar í 
“Akt øren”.

Málbólkur: Lærarar o.o., ið arbeiða við børn
um við autismu spektrum trupulleikum, ADHD 
ella øðrum sosialum menningartrupulleikum.

Fyrireiking: Til skeiðið skulu luttakarar til
hugsa sær dømi, har tað hevði verið hóskandi og 
gagnligt at nýta eitt visuelt amboð til at stuðla 
samrøðuni.

Undirvísing: Annette Møller Nielsen, aut. 
sálarfrøðingur og rithøvundur til KATkassan.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 20. apríl, kl.  9-15
skeið b) 18. apríl, kl. 9-15
 6 lektiónir.
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Skapandi skúlin
Nr. 1516-04

Endamál: At fáa skip aða og skapandi eyð kenn
ið at gerast na túr ligan part av skúla gongdini. 

Tá skapandi hugdýpingin bøtir bindindi næm
ingsins, verður tað persónliga, sosiala og fakliga 
í flokkinum styrkt. 

At makta tær ymsu skapandi uppgávurnar 
og framløguna av teimum økir trúnna á egnan 
mátt og møguleikar, og við uppgávum, ið 
taka støði í næminginum sjálvum, økist eisini 
sjálvsinnlitið.

Innihald: Skeiðsluttakarar fáa møguleika at 
arbeiða við skapandi eyðkenni við tekning, 
máling, tilevning, skriving og rørslu. Ígjøgnum 
egnar upplivingar verður givin íblástur til 
arbeiðshættir og evni til skapandi at arbeiða 
saman við sínum næmingum. Út frá hesum 
kann staðfestast, at krøv til tilfar og høli ikki 
nýtast at vera so kravmikil fyri at kunna greina 
síni skap an ar evni.

1. og 2. dagur: Skapandi framløgur av ymisk
um slagi, fyrilestur og málsetningur at fremja á 
arbeiðsplássinum.
3. og 4. dagur: Eftirmeting av 1. og 2. degi. 
Skapandi loysnir av truplum støðum. Sjónlig
gerð sum eitt dagligt amboð. Arbeiði við mál
setninginum.

Skeiðið er tvídeilt, soleiðis  at ein kann royna 
seg úti á arbeiðsplássinum við sínum mál 
setningi, fyri síðan at koma aftur og arbeiða 
fram haldandi við skapan og sínum endamáli.

Skeiðsleistur: Fyrilestur, bólkaarbeiði og 
einstaklingaarbeiði.

Málbólkur: Lærarar og onnur, sum arbeiða í 
fólkaskúlanum.

Fyrireiking: Opinleiki.

Undirvísing: Vivian Sjóðklett, kunst tera peut
ur, námsfrøðingur og láturinstruktørur.

Stað/tíð: Føroya Fólkaháskúli, skúlastova
 Háskúlavegur 14, Tórshavn
 7.8. oktober og 2.3. november,
 kl. 915
 24 lektiónir.

– við plássi fyri hugdýping, skapan og 
nýhugsan

“AKTØREN”
Nr. 1516-03

Endamál:  At geva luttakarum ástøðiligar 
og verkligar fyritreytir fyri at kunna brúka 
“AKTØREN” í sínum námsfrøðiliga arbeiði.

Innihald: 
Hvat er “AKTØREN”?
Endamálið við “AKTØREN” er at menna evni 
næmingsins at handfara/viðgera kenslur og 
loysa uppgávur í skúlanum í samstarvi við 
sínar floksfelagar. Tilfarið inniheldur fjølbroytt 
stimbrandi tilfar sum t.d. yrkingar, søgur, 
filmsbrot og samrøður. 

Greiningartilfar sum yvirlit, taktil og visuell 
element eru við til at fremja, at næmingurin 
við egnari ferð verður aktørur í læritilgongdini. 
Tilfar sum eftirmetingarark, strategikort o.a. 
ger tað møguligt at royna uppskot og meta um 
egnar royndir. Upplegg til lutaleik, quiz, felags 
loysnir, filmar og kappingar stuðla sosiala 
samskiftinum í skúlastovuni. 
        
Á skeiðinum verður ljós varpað á
• ástøðiliga grundarlagið undir “AKTØREN”
• innleiðing í bygnaðin
• emotionella læring og loysnir í skúlastovuni
• didaktiskar og siðfrøðiligar hugleiðingar
• at royna tilfarið í “AKTØREN”
• hvussu ein tilgongd við “AKTØREN” kann 

verða sett í verk.

Skeiðssnið: Gjøgnum upplegg, bólkaarbeiði 
og venjingar, filmar og felags kjak verða lut-
tak ar ar kunnaðir um miðvísu grundreglurnar í 
“AKTØREN”.

Málbólkur: AKTlærarar og námsfrøðingar, 
serlærarar, sálarfrøðingar, vegleiðarar og toymi, 
sum arbeiða við 714 ára gomlum næmingum 
við sosialkognitivum trupulleikum.

Undirvísing: Annette Møller Nielsen, 
Autisme midt, aut. sálarfrøðingur og sam høv
und ur til “AKTØREN” og “KATkassan”.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 21. apríl, kl.  9-15
skeið b) 19. apríl, kl. 9-15
 6 lektiónir.
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Orð og litir
Nr. 1516-05

Endamál: Tvørfakligt samstarv millum tvær 
kreativar skúlalærugreinar. At granska í verki 
hvat hendir, tá tvey ymisk øki renna saman og 
uppliva teir møguleikar, tað kann lata upp fyri. 

Yvirskipaða endamálið er at geva lærarum eitt 
øðrvísi amboð til saman við næmingunum at 
nærkast málinum og eitt innlit í, hvønn týdning 
sniðgeving kann hava.

Innihald: Luttakarar verða býttir í tveir 
bólk ar, ið fáa frálæru í hvør sínum handverki: 
Kreativari skriving og litlæru. Hesi skulu síðan 
arbeiða saman um at sameina útvalda skrivaða 
tekstin við litir og menna eitt 3Dverk.

Skeiðsleistur: Verkstova.

Málbólkur: Lærarar í skrivligum lærugreinum 
og handverki og list.

Undirvísing: Katrina í Geil, sniðgevi og Rakel 
Helmsdal, rithøvundur.

Stað/tíð: Tey, ið tekna seg, fáa seinni at vita,  
 hvar skeiðið verður hildið
 12. november, kl. 916
 7 lektiónir.

– tvørlistarlig verkstova í skriving og 
sniðgeving

Hvat eru vit uttan list?
Nr. 1516-06

Endamál: Endamálið við verkstovuni er at 
menna listafatanina og granska, hvussu um
fatandi leiklut listin hevur í samfelagnum. 
Okkara fatan er, at listin er meiri enn listin 
sjálv, og at vit liva so nógv við og av henni, at vit 
eru ikki varug við í hvønn mun, hon hevur verið 
við til at menna tann veruleika, sum vit liva í í 
dag.

Innihald: Á verkstovu verður í verki roynt, 
hvussu heimurin hevði sæð út, um ongin list 
var. Við útgangsstøði  í eini hypotetiskari søgu 
um eina kollveltandi broyting í Føroya søgu fyri 
200 árum síðani fara vit at broyta, kjakast og 
eygleiða og síggja úrslit. 

Við at seta spurningar til grundleggjandi 
listafatanina skilja vit betur listina og týdning 
hennara í gerandisdegnum, og soleiðis duga vit 
betur at samskifta og miðla hetta týdn ingar
mikla evnið.

Skeiðsleistur: Verkstova við kjaki og fram
løgum.

Málbólkur: Lærarar o.o.

Undirvísing: Katrina í Geil, sniðgevi og Rakel 
Helmsdal, rithøvundur

Stað/tíð: Tey, ið tekna seg, fáa seinni at vita,  
 hvar skeiðið verður hildið
 17. november, kl. 915
 6 lektiónir.

– verklig heimspeki

Gev gætur: Les skeiðslýsingarnar gjølla t.d.
• um hvør skeiðsleisturin er,
• um møgulig før leika krøv verða sett,
• um luttakarar skulu hava eitthvørt við til skeiðið, ella um eitthvørt skal lesast innan skeiðið,
• um hvønn málbólk skeiðið vendir sær til og 
• um, hvar og nær tað verður hildið og hav eyguni við, um avlýsingar ella broytingar henda á vegnum. 
Hóast Nám umvegis FirstClassskipanina sendir út áminning undan skeiði num, áliggur tað skúla leiðslu 
og luttakara at skrá seta og minnast skeiðið, tá ið dagurin kemur. Skeiðs tekn ingin verður roknað sum 
bindandi. Tí eigur at verða lagt soleiðis til rættis, at luttakari ikki verð ur settur til ella átekur sær aðra upp
gávu teir dagarnar, skeiðið er. 
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Feuersteins venjingarskrá
Nr. 1516-07a-b

Endamál: At geva luttakarum amboð at 
styrkja fatanarmenning á ein miðvísan hátt, 
so tey gerast virknari í hugsan og duga bet
ur at loysa trupulleikar. Skeiðið menn ir lut
takarar at undirvísa børnum og ung um við 
læritrupulleikum og venur teirra fatan ar  før
leikar í teimum fýra fyrstu amboðum í venj
ingarskránni.

Innihald: Skráin “Feuerstein Instrumental 
Enrichment” (FIE) er gjørd til at útvega og 
menna fatanarvirkni. Tilfarið umfatar sum heild 
fjúrtan amboð samansett av nøkrum pappírs 
og blýantsvenjingum við menningarfortreytum 
fyri eyga og er navngivin eftir avvarðandi 
inni haldi: “skiping av punktum”, “rúm og 
veg fatan”, “greiningarfatan”, “samanburðir”, 
“floksskipan” o.s.fr. Á skeiðinum verða tey 
fyrstu 4 amboðini gjøgnumgingin eins og náms
hátta lag og speki handan skránna.

Venjingarkráin FIE – ment av rumenskt/
ísraelska fatanarserfrøðinginum, professara 
Reuven Feuerstein – er ein skipað og reglu
bundin skrá sniðgivin at gera børn, ung og 
vaksin dugnaligari til at loysa øll sløg av 
trupulleikum og at gerast skilabetri hugsarar.

FIEskráin hevur víst seg at vera munagóð 
og nýtilig til børn, ung og vaksin við 
læritrupulleikum – bæði innan vanliga 
útbúgvingarskipan, serskúlaskipanir og 
framhaldsútbúgvingar.

FIE er ein av gjølligastu skipanum, 
tá um ræður menning av hugsanar og 
innlæringarhegni.

FIE er grundað á haldgóðan ástøðiligan botn 
við tørvinum hjá barninum, tí unga og tí vaksna 
fyri eyga, og tí er FIE eitt sera hent amboð 
hjá einum lærara ella viðgera at hjálpa einum 
breiðum úrvali av fólkum við læritrupulleikum.

Les meira um skipanina á http://www.
feuersteinscandinavia.com/

Skeiðsleistur: Fyrilestur, royndir og bólka
arbeiði.

Málbólkur: Lærarar, sum undirvísa børnum 
og ungum við læritrupulleikum.

Undirvísing: Lars Røgilds, lektari í námsfrøði, 
ættleiðingarráðgevi, vegleiðari og fyrsti góð
kendi danski feuersteinsvenjari. Lars hevur lisið 
hjá Feuerstein síðani í 2009 og er samhøvundur 
til bókina, Dynamisk Assessment, Dansk 
Psykologisk Forlag 2013.

Stað/tíð: Nám 
 Tvey líka skeið – a og b – verða  
 hildin. Hvørt skeiðið er 3 + 2 dagar,  
 45 tímar.
Skeið a: 17.19. februar og 4.5. apríl,  
 kl. 917.30.
Skeið b: 22.24. februar og 7.8. apríl,
 kl. 917.30.
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Ferðsla
Nr. 1516-08

Endamál: At lærarar ogna sær innlit og kunn
leika at undirvísa í nýggja talgilda undir vís
ing artilfarinum til ferðslu, sum er ætlað næm
ingum frá forskúla til 10. flokk. 

Ferðsla er kravt undirvísingarevni í fólka skúl
anum. Skúlin ráðleggur, hvussu undirvísingin 
verður skipað í hvørjum árgangi, og er tað floks-
lærarin í einstaka flokkinum, sum hevur ábyrgd 
av at skipa fyri, at undirvíst verður í teimum 
kravdu undirvísingarevnunum – sí §7, stk. 2 í 
kunngerð um flokslæraran. 

Innihald: 
• Ferðsluundirvísing í fólkaskúlanum – hví, 

hvat og hvør? 
• Gjøgnumgongd av undirvísingartilfari til 1., 

2. og 3. undirvísingarpart. 
• Súkkla og prutl. 
• Verkstovur fyri allar undirvisíngarpartar. 
• Ferðslupolitikkur – eitt gott amboð. 
• Royndir frá lærara, sum hevur undirvíst í 

tilfari í 3. undirvísingarparti. 

Skeiðsleistur: Framløgur og verkstovur. 

Málbólkur: Lærarar, sum undirvísa í ferðslu 
frá forskúla til 10. flokk. 

Undirvísing: Brynhild Høgnadóttir, stjóri í 
Ráðnum fyri Ferðslutrygd o.o. 

Stað/tíð: Nám
 28. september, kl. 915
 6 lektiónir.

Viðmerking og gevið gætur: Luttakarar 
verða bidnir um at hava teldu ella teldil við til 
skeiðið og hava eitt UNIlogin. Neyðugt er at 
greiða hetta í góðari tíð.

– nýtt talgilt undirvísingartilfar

Spæliliðið í tykkara skúla
Nr. 1516-09a-e

Endamál: At venja eitt akkersfólk og eitt 
spæli lið úr 7. flokki úr hvørjum skúla, sum 
verða lærd at spæla rørsluspøl við yngru næm 
ingunum í frí korterunum. Til skeiðið kunnu 
verða valdir 28 næmingar úr hvørjum skúla til 
spæliliðið. Skeiðið er skipað í tøttum samstarvi 
við AKTfelagið og SSP.

Innihald: 
• Lýsing av spæliliðinum
• Spæl (kend og ókend spøl)
• Spæliliðini vísa spøl, tey duga
• Hvussu verður byrjað við spælilið í okkara 

skúla?

Skeiðsleistur: Upplegg, spæl og kjak. 

Málbólkur: Ein lærari/akkersfólk og 28 
næm ingar úr 7. árgangi úr hvørjum skúla (kann 
vera AKT, SSP ella ítróttalærari, men tað er 
einki krav).

Førleikakrøv: Áhugi í at spæla.

Undirvísing: Annvør Nielsen, lærari.

Stað/tíð: Eindagsskeið í viku 37, tvs. 7.11. 
september. Hvørt skeiðið er 6 
tímar, kl. 915.

skeið a, b og c: 7., 8. og 9. september verða 
skeiðini í Dansifrøi í Havn 
(fyri skúlar í Havn og vestur/
suðurpartin av landinum).

skeið d og e: 10. og 11. september verða skeið
ini í Bylgjuni í Runavík (fyri 
norðara part av landinum).

Viðmerkingar: Øll skulu hava ítróttaklæði og 
ítróttaskógvar til innandura leik við til skeiðið! 

Ferðaútreiðslur til lærarar og næmingar verða 
endurgoldnar eftir galdandi reglum. Nám 
bjóðar ábit sum á vanligum skeiðum.   

Annað: Kunnið tykkum meira um spælilið á 
legepatruljen.dk og torshavn.fo.

– meira rørsla, betri trivnaður
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Positiv sálarfrøði

Endamál:  At geva luttakarum innlit í, hvat 
positiv sálarfrøði er, og hvussu arbeitt kann 
verða málrættað við positivari sálarfrøði í verki 
og við henni skapa eitt læringsumhvørvi, ið 
byggir á viðurkenning, virðing og tryggleika, 
sum er grundarlagið undir munadyggari læring.

Innihald: Dentur verður lagdur á, hvussu 
positiv sálarfrøði kann stuðla undir eitt lær
ings umhvørvi grundað á styrkir, menning og 
við urkenning og sum raðfestir trivnað og tekur 
støði í sálarliga tilfeinginum, styrkjunum og 
møgu leikunum hjá einstaklinginum.

Innihaldið leggur fyrst og fremst dent á posi
tiva sálarfrøði hjá einstaklinginum. Tankarnir 
handan positiva sálarfrøði verða lýstir, og lut
tak ararnir sleppa at royna seg í verki. Síðani 
verður arbeitt við støði í persónligu styrkjunum 
og samlaðu styrkjunum hjá toyminum ella 
bólkunum.

Luttakarar fáa hugskot og amboð til at hjálpa 
børnum at granska og gerast tilvitað um egnar 
styrkir, og hvussu hesar kunnu verða mentar. 

Sjóneykan verður sett á teir lutir í positivu 
sálarfrøðini, sum geva eitt gott yvirlit og sum 
eru týdningarmiklir í sambandi við verkseting.

Evni, ið viðgjørd verða, eru:
• Positiv sálarfrøði: Stutt innlit í søguna og 

kunning um, hvat positiv sálarfrøði er, og 
hvussu hon kann nýtast í sambandi við 
læring. 

• Styrkitilgongd í undirvísingini: Dentur 
verð ur lagdur á at trívast optimalt og tær 24 
styrk ir nar.

• Cooperative learning (CL): Skipað bólka
arbeiði.

• Flow sum læringshugtak: Csikzentmihayi.

Skeiðsleistur: Framløgur, kjak og verk stovu
kendir arbeiðshættir.

Málbólkur: Lærarar og námsfrøðingar, sum 

– sum eitt námsfrøðiligt amboð í 
undirvísingarfyrireikingini

ynskja íblástur til, hvussu positiva sálarfrøðin 
kann nýtast sum eitt námsfrøðiligt amboð í 
skúlanum.

Fyrireiking: Undan skeiðinum skal luttakarin 
gera eina roynd (test), sum gevur innlit í egnar 
styrkir. Úrslitið er persónligt og kann nýtast 
sum persónligt amboð. Royndin viðger einans 
styrkir og ikki veikleikar. 

Positiv sálarfrøði leggur dent á at arbeiða við 
styrkjunum hjá næminginum, og er royndin 
ein háttur at finna fram til hesar. Munur er tó á 
royndum, sum verða gjørdar av næmingum og 
vaksnum, men tær eru bygdar upp á sama hátt 
og tæna sama endamáli.

Sum nevnt er úrslitið persónligt, men skal 
luttakarin fáa sum mest burturúr skeiðinum, 
skal hann gera royndina. VIAsurvey og VIA
ungdómssurvey (fyri tey 1017 ára gomlu) tekur 
uml. 20 minuttir. Fyri at taka royndina, skal ein 
skráseta seg á netinum, soleiðis at ein altíð kann 
fara inn aftur at hyggja at úrslitinum.

Til ber at gera royndina og lesa meira um 
hana á: http://viacharacter,org/survey/
Account/Register

Møguleiki er fyri, at toymisfelagar heima 
í skúl unum verða tiknir við í tilgongdina. Tí 
verður mælt til, at tann/tey, ið skulu á skeiðið, 
kunnu býta út tilfar áðrenn byrjan við tí fyri 
eyga, at fyrireiking til skeiðið verður gjørd 
saman við øðrum á skúlanum/toyminum.

Undirvísing: AnnBritt Fríðheim Mortensen, 
sosialráðgevi, mediator og Master of Positive 
Psychology og Gitte Klein, lærari, Master of 
Positive Psychology og Stud. Cand. Psyk.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 12.-14. januar og 15. mars, kl. 

9-15 
skeið b) 7.-9. mars og 2. mai, kl. 9-15
 24 lektiónir.

Nr. 1516-10
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Nem í triðja og fjórða
Nr. 1516-11

Endamál: At geva lærarum innlit í nýggja 
føroyskttilfarið til miðdeild, Nem. Skeiðið 
snýr seg serliga um tilfarið til 3. og 4. flokk, ið 
umfatar næmingabók og lærarabók til hvønn 
árgangin. Næmingabókin fæst bæði sum fleks-
bók og pappírsbók, men neyðugt er at tekna 
fleksbókahald fyri at kunna nýta tilfarið rætt. 

Innihald: Skeiðið tekur støði í fyrstu bókunum 
í nýggja føroyskttilfarinum til miðdeild við atliti 
at innihaldi, nýtslu og førleikamálum, og hvussu 
næmingabók (fleksbók og/ella pappírsbók) og 
lærarabók arbeiða saman. 

Við ítøkiligum dømum verður komið nærri 
inn á bygnaðin í tilfarinum, tekstirnar, fakligu 
hugtøkini, arbeiðs og eftirmetingarhættir.  

Kunnað verður um og arbeitt serliga nógv við 
fleksbókini, so lærarar fáa møguleika at kenna 
seg tryggar við nýggja tilfarið, áðrenn farið verð
ur undir at brúka tað í undirvísingini.

Skeiðsleistur: Framløga, venjingar, bólka
arbeiði. 

Málbólkur: Lærarar, sum undirvísa í før oysk
um í miðdeild.

Fyrireiking: Nærri boð verða givin í góðari tíð 
undan skeiðinum.

Undirvísing: Marjun Ziskason, Gunvá 
Magnussen og Solveig Debess, ritstjórar. 

Stað/tíð: Nám
skeið a) 26.-28. apríl, kl. 9-15
skeið b) 9.-11. mai, kl. 9-15
 18 lektiónir.

Viðmerking og gevið gætur: Luttakarar 
verða bidnir at hava teldu ella teldil við til 
skeiðið. 

– nýtt tilfar til føroyskt í miðdeild

Týskt
Nr. 1516-12

Endamál: At geva innlit í hvat rørir seg á 
ymiskum pallum í týska heiminum. At fáa 
íblástur til frálæruna og nýggj amboð at arbeiða 
við.

Innihald: 
• týska málið
• ungdómsmál og ung dómslív
• netsambond fyri lærarar
• politikkur
• bókmentir
• týska skúlaskipanin
• høgtíðir
• veitsluhald og siðir
• heimasíður
• internetsjónvarp
• fótbóltur
• eyðkendar villur í týskum
• filmar 
• “vinarliga villuløgreglan”.

Skeiðsleistur: Framløgur, kjak og bólka
arbeiði / sjálvstøðugt arbeiði.

Málbólkur: Lærarar, sum kunnu undirvísa í 
týskum í fólkaskúlanum ella í miðnámi.

Førleikakrøv: Førleiki at undirvísa í týskum.

Skeiðshaldari: Martin Herold, Deutsche 
Auslandsgeschellschaft.

Stað/tíð: Nám
 14.18. september, kl. 915
 30 lektiónir.

Viðmerking: Luttakarar kunnu hava egna 
teldu/teldil við til skeiði.

– mál, mentan og samtíð
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GeoGebra á byrjanarstøði
Nr. 1516-14

Endamál: Í námsætlanini fyri fólkaskúlan 
í støddfrøði stendur, at næmingarnir brúka 
ktamboð í geometri. GeoGebra er eitt ókeypis 
forrit, sum kann brúkast frá 3. flokki og 
uppeftir at arbeiða við geometri – eisini á ein 
kannandi og roynandi hátt. Kennir tú als einki 
til GeoGebra er skeiðið ein góð byrjan hjá 
tær at læra at brúka forritið til undirvísing í 
støddfrøði.

Innihald: 
Umframt at læra at brúka amboðini í for rit
inum, verður eisini arbeitt við:
• mynding av formum
• flytingum og mynstrum
• funktiónum og krosskipanum
• kannandi tilgongdum.

Skeiðsleistur: Framløgur og arbeiðsuppgávur 
í GeoGebra.

Málbólkur: Lærarar, ið undirvísa í støddfrøði í 
fólkaskúlanum.

Undirvísing: Heini Nygaard, ráðgevi.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 20.-21. oktober, kl. 9-15
skeið b) 16.-17. mars, kl. 9-15
 12 lektiónir.

– ein undirvísingargongd

Fast samband: 
Í samráði við Posta verður bílagt tilfar sent skúlum/stovnum og heintað aftur eftir avtalu.
Vanliga verður sent soleiðis:
• Mánadag: Norðuroyggjar, Vágar, Sandoy, Suðuroy, Nólsoy, Hestur, Skúgvoy
• Týsdag: Eysturoy, Streymoy
• Mikudag: Tórshavn.
Bílegging til postsending skal fara fram í góðari tíð – í seinasta lagi dagin fyri avgreiðsludag. 
Flokssett og bókakassar, ið ætlanin er at heinta, skulu bíleggjast í seinasta lagi dagin fyri. Filmar 
og tilfar úr Kunningarsavninum kunnu tó lænast við diskin.

Søga til 4. flokk
Nr. 1516-13

Endamál: At geva lærarum innlit í nýggja 
søgutilfarið til 4. flokk, ið umfatar næmingabók 
við fleksbók og lærarabók.

Innihald: Skeiðið tekur støði í fyrstu bókini í 
nýggja søgu tilfarinum til miðdeild við atliti at 
nýtslu og førleikamálum. Við ítøkiligum dømum 
verð ur komið nærri inn á bygnaðin í tilfarinum, 
og hvussu næmingabókin, fleksbókin og lær ara-
bókin arbeiða saman. 

At gera bók og fleksbók á hendan hátt er nýtt. 
Vit fara tí at kunna um og arbeiða serliga nógv 
við fleksbókini, so lærarar hava møguleika at 
kenna seg tryggar við nýggja tilfarið, áðr enn 
farið verður undir at brúka tað í undirvísingini.

Teksturin í bókini er søguligur frá landnámi 
til sjórænarar í 18. øld. Samtíðin er við 
ígjøgnum undranarspurningar, faktaboksir og 
uppgávur.

Skeiðsleistur: Framløga, venjingar, bólka
arbeiði.

Málbólkur: Lærarar, sum undirvísa í søgu í 
miðdeild.

Undirvísing: Sigfríður Abrahamsen, ritstjóri 
og Gunvá Magnussen, ritstjóri.

Stað/tíð: Nám
 3.4. november, kl. 915
 12 lektiónir.

Viðmerking: Luttakarar verða bidnir um at 
hava teldu við til skeiðið.

– skeið í nýggjari bók og fleksbók
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Rokning
Nr. 1516-15

Endamál: At luttakarar fáa kunnleika um at 
brúka fyrstu bøkurnar í nýggju roknibókarøðini 
við serligum denti á næmingalagaða undirvísing 
og verkligt virksemi. 

Innihald: Farið verður ígjøgnum rokni bøk
ur nar, talvufílur og læraraleiðbeining, har 
kunnað verður um tað didaktiska/námsfrøðiliga 
grundarlagið undir bókum og talvufílum. 

Skeiðsleistur: Fyrilestur, bólkaarbeiði og 
verk ligt virksemi.

Málbólkur: Lærarar og námsfrøðingar, sum 
undirvísa í rokning í innskúlingini.

Undirvísing: Elin Henriksen, lærari og Heini 
Nygaard, ráðgevi.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 2.-3. september, kl. 9-15
skeið b) 7.-8. september, kl. 9-15
 12 lektiónir.

– nýggj roknibókarøð

Atlas til heim og skúla
Nr. 1516-16

Endamál: At kunna og kjakast um nýggja 
atlasið hjá Námi og hoyra um tær fyrstu roynd 
ir, sum lærarar hava gjørt við fyrstu útgávuni av 
“Atlas til heim og skúla” (Nám 2014).

Innihald: Stuttar fakligar framløgur:
• kortagerð, breiddar- og longdarstig, nið-

ur fellingar, hvussu vit í fólkaskúlanum 
hava lært og kunnu læra næmingin at lesa 
landakort (Hans Holm) 

• úrvald kort verða tikin fram og umrødd við 
royndum úr undirvísing (Torfinn Højgaard 
og Petur Mohr Reinert)

• havbotnurin (Martin V. Heinesen)
• fólkatøl og fátækraváði (Hans Pauli Strøm)
• lendi, plantur og grind (Erla Olsen)
• jarðfrøði (Lis Mortensen og Uni Árting).

Skeiðsleistur: Stuttir fakligir fyrilestrar og 
kjak.

Málbólkur: Lærarar í landafrøði í fólka skúla
num og miðnámsskúlum.

Førleikakrøv: Kunnleiki til útgávuna ”Atlas til 
heim og skúla”.

Fyrireiking: Lesa bls. 8, 10, 28, 29, 3440, 42
47, 50 og annars kunna seg við heildina í bókini 
“Atlas til heim og skúla”.

Undirvísing: 
Hans Holm, geografur
Torfinn Højgaard, lærari
Petur Mohr Reinert, lærari
Martin V. Heinesen, Jarðfeingi
Hans Pauli Strøm, Hagstovan
Erla Olsen, Námsvísindadeildin
Lis Mortensen, Jarðfeingi
Uni Árting, Jarðfeingi.

Stað/tíð: Nám
 21.23. september, kl. 915
 18 lektiónir.

Viðmerkingar: Við til skeiðið skulu luttakarar 
hava “Atlas til heim og skúla” eins og egna far
teldu til at lesa pdfútgávu av atlasinum við.
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Landafrøði 1, 2 og 3
Nr. 1516-17

Endamál: At varpa ljós á tann reyða tráðin, 
sum gongur ígjøgnum alt tilfarið og fær frá
læruna at ganga upp í eina hægri eind við 
næm inginum í miðdeplinum. At geva lærarum 
didakt iskan íblástur og praktisk amboð til 
frálæruna.    

Innihald: Hugt verður nærri at, hvussu tilfarið 
er sett saman við didaktisku ætlanini í huga. 
Hetta verður gjørt við støði í ítøkiligum dømum 
úr bókunum, sum verða viðgjørd í mun til faklig 
krøv til kunnleika og førleika. Onnur amboð, 
sum eru hent í frálæruni, verða eisini knýtt 
at tilfarinum. Harumframt verður tosað um 
hósk andi undirvísingargongdir og tann góða 
próvtøku spurningin. 

Skeiðssnið: Framløgur, orðaskifti, ítøkiligar 
uppgávur.

Málbólkur: Lærarar við áhuga fyri landafrøði í 
7., 8. og 9. flokki.

Fyrireiking: Nærri boð verða givin seinni.

Undirvísing: Elin Henriksen, lærari.

Stað/tíð: Nám
 9.10. september, kl. 915
 12 lektiónir.

Viðmerking: Luttakarar hava bøkurnar 
Landa frøði 1, 2 og 3 umframt teldu ella teldil við 
til skeiðið.

– reyði tráðurin og hægra eindin 

Nótakoyrikort
Nr. 1516-18

Endamál: At geva innlit í hvussu Nóta koyri
kortskipanin virkar.

Innihald: Ætlanin við eini nóta koyri kort
skip an í fólkaskúlanum er at menna prakt isku 
og teo retisku støðuna hjá tón leik in um í frá-
lærutilgongdini í fólkaskúlanum. Hugburðurin 
handan skipanina er, at næmingar í fólka skúla
num skulu læra at lesa nótar, líkasum tey læra 
at lesa bókstavir og orð.

Keyboard verður brúkt sum pedagogiskt frá
lærutól ella brúksinstrument, har nótarnir og 
tónarnir síggjast sum tangentar liggjandi upp
eftir og niðureftir.  

Í skipanini læra næmingarnir eisini at sam
skipa hoyrn, hendur og eygu. Nóta koyri kort
skipanin setur eisini krøv til motoriska venj ing 
og venj ing í hugsavning.

 Á skeiðinum verður kunnað um frálæru til
farið í Nótakoyrikort 1, so skipanin kann setast í 
verk úti í skúlunum.

Skeiðsleistur: Innkoyring, samskifti, nótaspæl 
og eftirmeting.

Málbólkur: Lærarar í fólkaskúlanum við 
áhuga fyri tónleiki.

Førleikakrøv: Øll kunnu vera við, men lættari 
er eyðsæð hjá royndum tónleikarum at ímynda 
sær, hvussu frálæra kann skipast.

Fyrireiking: Fyrireiking er ikki eitt krav, men 
øll kunnu sjálvi velja at fyrireika seg við at vitja 
Notakoyrikortslóðina www.tonaforskulin.com.

Undirvísing: Jens Mortan Mortensen, urgu
leikari og prestur.

Stað/tíð: Nám
 15. februar, kl. 915
 6 lektiónir.

Viðmerkingar: Við til skeiðið skulu allir 
skeiðsluttakarar hava hvør sítt spæliborð 
eins og oyratelefon. Frálærutilfarið verður 
útflýggjað. 

– um nótakoyrikortskipanina
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Tekstviðgerðin hjá 
læraranum

Nr. 1516-20

Endamál: Hóast tekstviðgerðin er eitt 
av teimum telduamboðum, vit brúka 
mest, so eru mong, sum ikki duga fleiri av 
pørtunum av skipanini, sum eru sera hentir í 
undirvísingarhøpi. 

Lært verður at brúka tekstvið gerð ina í 
sambandi við uppgávuskriving, og tá vit skulu 
rætta og viðmerkja í tekstviðgerðini.  

Innihald: 
Vit fara m.a. at arbeiða við:
• at gera síðuhøvd og fót
• at gera fótnotur, bókamerki
• at gera innihaldsyvirlit
• at viðmerkja og rætta í skjølum.

Skeiðsleistur: Framløgur og arbeiðsuppgávur.

Málbólkur: Lærarar í framhaldsdeildini.

Førleikakrøv: Luttakarar mugu hava grund
leggjandi vitan um tekstviðgerð.

Undirvísing: Heini Nygaard, ráðgevi.

Stað/tíð: Nám
 10. november, kl. 915
 6 lektiónir.

Sangur, rørsla og 
samanspæl

Nr. 1516-19

Endamál: At vísa á, hvussu sangur kann stuðla 
undirvísingini í ymsum lærugreinum, og hvussu 
hann kann fremja felagsskap í flokkinum. At 
fáa sangin – eisini saman við rørslu og løtt
um samanspæli – at gerast størri partur av 
gerandisdegnum í føroysku skúlunum og at 
geva lærarum amboð at røkka hesum máli.

Innihald: 
• Víst verður á ymiskar møguligar undir vís

ing artilgongdir, har sangur, rørsla og spæl 
náttúrliga kann vera ein partur. 

• Samanspæl á byrjanarstigi og fylgispæl á 
gittara og klaveri, mest fyri nýbyrjarar og 
óroynd.

• Stomp og samanspæl við ljóðførum, sum eru 
við hondina (spannir, kassar, fløskur o.s.fr).

• Rørslur, føroyskur dansur og dansispøl.

Skeiðið er í tveir dagar. Fyrri dagur verður í 
Námi, har vit m.a. fara at hava um dansispøl og 
rørslu og fáa frágreiðing um, hvat tilfar er tøkt 
til tónleik. Seinni dagur er í Hoydølum. Her fara 
vit at leggja dent á samanspæl.

Málbólkur: Lærarar, ið undirvísa í tónleiki í 
1.-7. flokki.

Undirvísing: Ásbjørn Berthelsen, Zacharias 
Sørensen o.o.

Stað/tíð: Nám
 22.23. oktober, kl. 915
 12 lektiónir.

– kann tónleikurin styrkja saman
haldið í flokkinum?

Savnsavgreiðsla í Námi:
Í sambandi við samanlegging og umbyggin í Námi vórðu flokssett, frílesi- og evniskassar flutt til 
fjargoymslu. Tað lættir tí nógv um í avgreiðsluni, um tey, ið ynskja at heinta slíkt tilfar, bíleggja 
tað dagin fyri, so at tað kann gerast klárt at heinta. Lán av kunningartilfari og filmum kann 
fram vegis avgreiðast beinleiðis við diskin.
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Video sum amboð í undir
vísingini

Nr. 1516-21

Endamál: Filmur er óivað mest brúkti miðil 
hjá ungdómi okkara, og er eisini eitt máttmikið 
und ir vísingaramboð. Á skeiðinum verður lært 
at flyta upptøkur frá upptakaranum yvir á 
telduna til viðgerðar og síðan yvir á Youtube. 
Eisini verður komið inn á undirvísingarhugtakið 
Flipped Classroom og viðurskifti, ið hava við 
videoupptøkur at gera.

Innihald: 
Á skeiðinum verður
• arbeitt við flyting av upptøkum frá video-

upp takara, myndatóli, fartelefon ella teldli til 
teldu

• undirvíst í at brúka Moviemaker hjá Micro-
soft

• filmur sendur til Youtube og gjørdar ymiskar 
ásetingar

• prátað um video í undirvísingini (flipped 
classroom).

Skeiðsleistur: Verkstøð og framløgur.

Málbólkur: Lærarar, sum ætla at brúka films-
upptøkur í undirvísingini.

Førleikakrøv: Kunnleiki at arbeiða við 
myndum og filmsupptøkum og at arbeiða við 
slíkum fílum.

Undirvísing: Heini Nygaard, ráðgevi.

Stað/tíð: Nám
skeið a) 3.-4. februar, kl. 9-15
skeið b) 10.-11. februar, kl. 9-15
 12 lektiónir.

Viðmerkingar: Luttakarar skulu hava teldu 
við, ið megnar at viðgera film (videoredigering) 
og rættindi at innleggja forrit á telduna.
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