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Oddagrein

Í samband við hetta temablaðið um barna
garð ar og skúla hevur Gallup stovnurin 
gjørt eina kanning, har foreldur verða 
spurd um hesi viðurskifti.

Kanningin gevur greiðar ábendingar um, 
at før oysk foreldur halda ikki, at tað er 
rætt, at børn undirvísast ov ógvu sligt 
bók liga áðrenn sjey ára skúlaaldur. Av 
teim um, sum eiga børn undir 15 ár halda 
45 prosent, at børn læra best við spæli, 
meðan einans 20 prosent halda, at børn 
læra best við vanligari skúlaundirvísing.

Kanningin vísir, at føroysk foreldur eru 
samd um, at skúlaaldurin skal vera sjey 
ár og at børnini skulu vera sum longst í 
barna garði

65 prosent av teimum spurdu, sum eiga 
børn millum seks og átta ár svaraðu, at tey 
ynsktu, at børn skuldu í forskúla, áðrenn 
tey fóru í skúla. 27 prosent søgdu nei. 
Og býtt á kyn, eru tað fleiri kvinnur, sum 
ynskja børnini í forskúla enn menn.

Føroysk foreldur eru ikki í iva um hvussu 
gomul børnini skulu vera, áðrenn tey 
fara í skúla. Av foreldrum, sum eiga børn 
millum seks og átta ár ynskja 70 prosent, 
at børnini skulu í skúla, tá ið tey eru sjey 
ár. 29 prosent halda, at rættari var, um tey 
fóru fyrr í skúla ella tá tey eru seks ára 
gomul. Kanningin vísir eisini, at tað eru 
fleiri foreldur úti á bygd, sum vilja halda 
fast við gamla skúlaaldurin, meðan tey í 
Suðurstreym hella eitt sindur meira til at 
fáa børnini fyrr í skúla.
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Kronikk eftir 

Jógvan Philbrow

At arbeiða við teimum 6 ára gomlu er 

ómeta liga spennandi og hevur serligar av-

bjóð ing ar. Summi foreldur eru sera upp-

tikin av, at børn teirra nú skjótt skulu í 

skúla, og tí er nógv fokus á, hvat børn ini 

duga, og hvat tey skulu duga. Tí hevur 

tað stóran týdning at kunna um dagin hjá 

barn inum, og hetta er kanska tann størsta 

av bjóð ing in í arbeiðinum. Tí tað at menn-

ast og læra er so nógv annað enn bert at 

sita still, lurta, duga tøl og bókstavir.

Børn í hesum aldrinum eru sera skap-

andi, forvitin og kropsliga virkin – hetta 

merkir, at tey skulu hava stórt rásarúm – 

bæði so og so - fyri at kunnu hava um støð-

ur til at finna uppá, rokast og hava at gongd 

til ymiskt tilfar, um hendan orkan skal 

brúkast í best møguligan mun, í menn-

ing ini hjá barninum. At skapa um støður 

soleiðis, at børnini menna skap anar evnini 

hjá sær, hevur al stóran týdning í dag sins 

samfelag og er hetta sam stundis ein egin-

leiki, sum størri og størri eftir spurn ingur 

er eftir, til dømis í arbeiðs lív inum.

Í dagligdegnum hjá okkum á Kambi 

hava vit sett okkum fyri, at virka fyri, at 

børn ini m.a. skulu gerast sjálv bjargin, 

styrkja teirra sjálvsálit, stuðla teirra sjálvs-

fatan og sjálvvirði.

Við sjálvbjargni hugsa vit, at børn ini 

skulu vita og uppliva at tey eru før fyri at 

virka, útinna og seta dám á gerandisdagin 

hjá teimum  - børnini skulu læra at vera 

lut tak andi aktørar í egnum lívi og kenna 

seg verða tikin í álvara, soleiðis mennist 

motiva tión, sjálvsálit og sjálvvirði. Tað, at 

megna at møta og klára ymiskar av bjóð-

ing ar, gevur styrki og dirvi at fara í holt 

við nýggjar avbjóðingar. Sum dømi kann 

nevn ast, at barnið, ið kanska ikki er so 

trygt á ósløttum lendi fær møguleikan og 

verður eggjað til at royna seg, har óslætt 

er, og harvið gerst tryggari og betur fyri 

krops liga. Og tá ið børn eru betur fyri 

krops liga, er meira orka til at vera væl fyri 

persón liga og sosialt. Onnur dømi eru, 

sum at lata seg í og úr, klára seg sjálvi á 

vesi num o.s.fr.. At barnið kann standa á 

egnum beinum – ikki skal vera neyðugt 

altíð at hava ein vaksnan uppií.

Sjálvsálit og sjálvvirði, eru eisini partur 

av hesum sjálvbjargni, at hava álit á, at tú 

megnar, ger tað lættari at virka og fara í 

gongd við ymiskt – kent sum ókent - og 

hava álit á, at sjálvt um tú ikki megnar 

hesa ferð, so kann tað vera, at næstu ferð 

gong ur betur. Sjálvvirðið hevur týdning, 

serliga í mun til støður, ið ikki eydnast – tí 

tá hvílir tú í vitanini, at sjálvt um hetta ikki 

eydn aðist, so ert tú góður nokk allíkavæl.

Ein góð sjálvsfatan er ein fatan av sær 

sjálvum, ið er veruleikanær og byggir á 

vitan ina, at barnið veit, at tað dugir nøkur 

ting og sostatt gerst betur ført fyri at møta 

av bjóð ing unum á lívsleið síni.

Vit hava skipað dagligdagin hjá børn-

unum soleiðis, at vit sum oftast hava skipað 

til tøk fyrrapartin, har vit arbeiða á ymsan 

hátt við tølum og bókstavum, útispølum 

og gransk ingar túrum í náttúruni, umframt 

nógv um øðrum. Her er denturin ikki 

lagdur á uppgávuna sjálva, men hinvegin 

verður uppgávan sædd sum eitt amboð og 

venjing til at megna nakrar aðrar før leik ar, 

slíkt sum at bíða eftir tørni, at gjøgnum-

føra eina bundna uppgávu, fylgja boðum, 

samstarva, vísa øðrum virðing við ikki at 

royna at órógva tey o.t. Førleikar, ið vit 

meta hava týdning at duga, fyri at kunna 

virka og fylgja við í skúlanum, sum hevur 

fastari karmar og skipanir. Vit miða móti, 

at barnið hevur nógvar fjølbroyttar upp-

liv ing ar og hevur roynt ymiskt, sum tað 

seinni kann fáa gagn av.

IKKI TILVILDARLIGT

Grundtankin aftan fyri virksemið, er ikki 

bert tilvildarligur, men byggir á hugsanina, 

at børn ini skulu hava ein gerandisdag, 

ið bæði er góður í dag og gevur teimum 

eina góða barlast til dagin í morgin. Eitt 

seks ára gamalt barn brúkar í stóran mun, 

sín egna kropp og hugflog sum leiku, tí 

hevur tað týdning at hava eitt umhvørvi 

- psykiskt og fysiskt - sum gevur teimum 

rúm at gera tað tey hava brúk fyri.

Nógv hevur eisini verið frammi um 

“form ella skúla byrjan”, ella at børn ini 

skulu byrja í skúlanum fyrr, enn tey gera 

í dag. Víst hevur verið á, at summi av 

okkara granna londum hava slíka skipan. 

Men, tað at hesar skipanir eru til, er ikki 

ein grund fyri at vit skulu hava líka skipan. 

Í Onglandi byrja børnini til dømis í skúla 

longu sum 4/5 ára gomul. Ein stór kann-

ing av Enska skúlaverkinum varð útgivin 

í 2010, kallað “Children, their World 

their Education, the Cambridge Primary 

Review”. Í tí partinum sum umfataði tey 

smærru børnini, gjørdist eitt av til mælum 

í kjalarvørrinum á kanningini, at skúla-

aldur in skuldi hækkast, hetta tí at tað á 

ongan hátt kundi staðfestast, at børn klára 

seg betur við at byrja fyrr í skúlanum, 

men at tað tvørturímóti kundi staðfestast, 

at summi børn tóku skaða av at byrja so 

tíð liga. “England hevur flest børn, sum 

hava beinleiðis negativan hugburð til at 

lesa”. (The Cambridge Primary Review, s. 

.170). Samstundis mugu vit minnast til, at 

orsøkin til at børn í nógvum londum fara 

tíðliga í skúla, ikki er, tí at tað er betri fyri 

tey – tað er ikki fyri teirra skyld, at man 

setti skúlaaldurin niður. Søguliga orsøkin 

til, at børn í t.d. Onglandi byrjaðu so 

tíðliga í skúla, var, at tey skuldu slúsast út 

í ídnaðin so skjótt sum gjørligt. Smá børn 

kundu brúkast á ymsum verksmiðjum – og 

tá var tað ópraktiskt, um tey eisini skuldu 

brúka tíð og orku uppá skúlagongd. (The 

Cambridge Primary Review, s. 167)

Umframt hetta eru fleiri viðurkendir 

gransk ar ar, m.a., bretin, Sir Ken Robin-

son, sum í gransking síni vísa á, at verandi 

skúla skipan er “drepandi” fyri hugflogið og 

for vitnið hjá børnunum. Robinson mælir 

til, at skúlar líkjast meira “Reggio Emilia” 

barna gørðunum í Italia. Tað vil siga, í 

stutt um, at skúlin skal taka útgangsstøði í 

barn inum og tí sum barni er upptikið av.

Hjá okkum í Føroyum, kann ein hava 

ein illgruna um, at tað er manglandi for-

stáilsi fyri, tí sum gongur fyri seg í barna-

gørð unum, sum elvir til, at vit ókritiskt 

vilja herma eftir donsku skipanunum. 

Tað, sum vit tískil hava sett okkum fyri á 

Kambi, er, at skipa fyri einum innihaldi, ið 

byggir á námsfrøðiligu vitanina um barn-

ið, har tað er barnið sum heild og ikki bara 

nøkrum ávísum avmarkaðum førleikum, 

ið hugt verður eftir.

Kambur
Kambur er staðið har øll tey 6 ára gomlu í Fugla fjarðar 

kommunu ganga. Í løtuni er talan um 29 børn.
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Forskúlin verður  
ikki trýstur ígjøgnum

Eftir Jústinus Leivsson EidesgaardMynd: Bárður Eklund

Ein fyrrapartur í Mentamálaráðnum. Tað er fríggjadagur, og tað merkist á hug-lagnum inni i kaffistovuni. Her er góður hýrur. Bakstur frá bakaranum stendur á borð inum, og enn er somikið av fløva í, at smørið er lætt at smyrja. Kaffi angar í stovuni, og tey, sum roykja, skunda sær, tí tað besta bíðar uttanfyri í kuldanum og ófýsninum í vetrinum, sum er um miðjan aldur.
Helena Dam á Neystabø kemur inn í kaffi  stovuna fyri at vita, um eg eri kom-in. Eg skal tosa við hana um for skúlar. Og hon er ikki heilt liðug við ein annan fund. Hon hevur verið í press uni allan morgun og tað er ferð yvir henni. Helena hevur ongar ætlanir um at trýsta nakran forskúla niður yvir høvdið á nakrari kommunu í landinum. Tað slær hon fast, nú vit eru komin inn í eitt fundarrúm, og friður spakuliga kemur yvir hana, nú tað er eitt mál at tosað um, og allir hinir bóltarnir eru lagdir í eitt horn eina løtu.

– Tað einasta, eg havi gjørt við kunn-gerðini, sum nú er til viðgerðar, er at legimitera nakað, sum er í gongd. Ein kunngerð er einki í sær sjálvum, um ikki ein lóg er aftanfyri. Fólkaskúlalógin frá 1997 loyvir forskúlum, og tað er tað, kunngerðin peikar á, sigur Helena Dam á Neystabø.
– Tað eru ynskir um forskúlar, og eg havi einki annað val sum landsstýrismaður enn at fylgja fólkaskúlalógini, sum heim ilar forskúlum, sigur hon.

Tað hevur verið frammi um hvør skal hava leiðsluna í forskúlanum. Her er talan um, at tvey fakøki renna saman?– Her er talan um tveir aktørar og teir verða noyddir til at leggja tilrættis í felag, sigur Helena Dam á Neystabø.– Endamálið við kunngerðini er ikki at pressa forskúlan inn í skipanina ella at lækka skúlaaldurin. Her er talan um eina formalisering, sum stavar frá, at Eystur kommuna hevur sett ein forskúla á stovn eftir lógini. Vit áleggja ongari kommunu at fara undir hetta, sigur Helena avgjørd.
– Eitt heilt annað mál er, um tað er rætt at lækka skúlaaldurin. Tey hava gjørt tað í okkara grannalondum. Kanska er tað ein gongd leið.

– Børn læra væl í seks ára aldrinum. Tey eru opin, og kanska skulu vit útnytta tað. Tey eru forvitin og spæla sær við lærdóminum. Kanska skuldu vit hugsað um hetta fyri barnsins skuld. Og hetta krevur sjálvandi høgan etik og er nakað, sum skal diskuterast við foreldrini. Eg havi fult álit á lærarum og pedagogum saman við forskúlabørnum. Og er tað lættari hjá einum yngri barni at knekka lesikoduna, enn tá ið tað er komið í sjey-ársaldurin, hví skulu vit so ikki gera tað. Tað er ein spurningur, ið kann við gerast, sigur hon. 
– Og diskussiónin um, hvør skal bera útreiðslurnar til forskúla er fullkomiliga opin enn og eigur ikki at føra til trekleika í samband við, um vit skulu hava forskúlar ella ikki, sigur Helena Dam á Neystabø.
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 Gallup um 
forskúlar

Tú situr nú við einum temablað um for
skúla tilboð í Føroyum. Tað er blaðmaðurin 
Justinus Ejdesgaard, Hellurnar, sum eftir 
áheitan frá nevndini hevur skrivað blaðið. 
Justinus hevur gjørt samrøður við ymiksar 
lyklapersónar kring landið og lýsir her tær 
roynd ir og hugsanir hesi fólk hava um 
for skúla í Føroyum. Ein gallupkanning 
varð gjørd fyri, at lýsa hvat hugsanin hjá 
barna familjum er um forskúlatilboð. Tað 
er einki at ivast í, at flestu okkara vilja, at 
børn ini skulu ikki fara ov tíðliga í skúla. 
Somu leiðis vilja tey flestu av okkum, at 
børn unum stendur so gott tilboð í boðið 
sum gjørligt, fyri at tey skulu hava eitt so 
gott barnalív sum gjørligt. 

Ein av orðsøkinum til, at nevndin tók 
støðu til at geva út hetta temablað er, at 
eitt forskúlatilboð varð sett á stovn sum 
ein royndarverkætlan í Eysturkommunu, 
kallað Skúlaspírin. Hetta sá spennandi út, 
men livdi tíverri ikki upp til teir for vantn
ingar nevndin hevði um ein sló brót andi 
forskúla. Um somu tíð sendi Menta mála
ráð ið eitt broytingaruppskot um, at loyva 
for skúlum, til hoyringar. Nevndin í Føroya 
Peda gogfelag gjørdi sínar viðmerkingar 
til uppskotið, sum ikki bleiv samtykt. 
Nevnd in saknar, at ljós verður varpað á 
tað góða arbeiðið, sum verður gjørt í før
oysku baranagørðunum, saman við ein
um meira kritisktum orðaskifti um, nær 
børn eru skúlabúgvin ella nær skúlin er 
barna bðúgvin. 

Í dag eru nógvir barnagarðar, sum hava 
skipað tilboð til tey elstu børnini. Summi 
við at geva børnunum størri av bjóð ing ar 
bæði inni og úti. Við spæli inni í barna

garðinum og úti í náttúruni og vitjanum 
á ymiskum arbeiðsplássum. Tey størri 
børn ini eru í miðdeplinum og ofta verða 
tey rópt for skúla børnini, tey 6 ára gomlu, 
skúla spír ar nir ella tey stóru børnini. 
Summi tiltøk er lík skúlatilboðum, har 
børnini sita í stovum og hava lærubøkur 
og loysa tilrættalagdar uppgávur. Har 
skulu tey rætta fingurin upp, um tey 
vilja siga okkurt. Summa staðni verður 
skipað fyri tiltøkum sum byggja á spæl, 
rørslur og gerandisligar upplivingar og 
upp gávur. Upplivingar har børnini læra 
munin á rundum og skørpum, á bleytum 
og hørð um og vátum og turrum, á heitum 
og køld um. Dømi eru um, at baka við 
børn unum, har tey viga og máta tilfarið, 
sum skal brúkast og møguliga eru við til 
at keypa inn og harvið læra um pengar 
og kostnað. Í allarflestu barnagørðum er 
hetta vanligur læruháttur, sum verður 
brúkt ur upp gjøgnum dagstovnalívið.

Eingin kann veruliga siga, hvat er tann 
rætti ella tann skeivi mátin at skipa tilboð 
til børn, sum skjótt fara í skúla. Vit hava í 
kjak inum um skúlabyrjan hoyrt um eina 
gjógv har børnini skulu hjálpast yvirum. Vit 
hava hoyrt um eina tillagaða skúlabyrjan, 
har bæði námsfrøðingar og lærarar ganga 
hond í hond við børnunum, antin í barna
garð inum ella í skúlanum. Nógv ljós er 
varpað á tey orð vit brúka, tá tosað verður 
um skúlabyrjan ella skúlabúning. Spæl 
og læring – verða brúkt, sum eru tað orð 
sum standa í andsøgn við hvørt annað. At 
duga at sita still og at duga at læra. Tað eru 
nógv ar ymiskar hugsanir og nógvar mytur 
um barnagarðin og námsfrøðingar og um 
skúlan og lærarar. 

Nevndin í Pedagogfelagnum er púra 
samd um, at børn eru ymisk og at tey 
hava ymiskan tørv. Eisini er nevndin samd 
um, at serligur tørvur hjá einum ungum 
skúlabarni ikki endiliga hevur di agnos
tiskan karkter, men at tað er al oftast er 
ein spurningur um at møta barninum har 
tað er í sínari menning. Tað er heilt víst, 
at børn eru ymsik og at tey mugu sleppa 
at var veita sín ymiskleika upp gjørnum 
barna lívið. Børn eru nakað í sær sjálvum 

og ikki bert í samband við tað tey duga 
ella ikki duga. Børn eiga at sleppa at verða 
børn har tey eru í lívinum og ikki fatast 
sum børn á veg úr onkrum og til okkurt 
annað. Barnalívið er ríkt og eigur at virðast 
sum nakað í sjálvum sær. 

Nevndin í Pedagogfelagnum hevur lut
tik ið í ymiskum tiltøkum um forskúla og 
for skúlabørn – longu her hava børnini 
eitt ávíst heiti, sum vísir á tey sum annað 
enn børn. Líkamikið hvat fokus hevur 
verið á áðurnevndu tiltøkum, so stendur 
tað rættiliga greitt fyri okkum, at vit ikki 
eru komin nóg langt við at skilja hvat er 
best fyri barnið. Børnini eru undir stór
um trýsti av PISAkanningini, sum er 
indi kator fyri um tey liva upp til politisku 
for væntn ingarnar ella ikki. Nevndin í 
Peda gogfelagnum er kritisk mótvegis hesi 
kann ing, tí vit halda ikki at hon tekur atlit 
til eistaka barnið ella teirra førleikar sum 
heild. Í teim norðanlondunum , sum hava 
lækkað skúlaaldurin, er einki sum talar 
fyri, at tað er betri fyri børnini og teirra 
før leikar. 

Í Føroyum eiga vit at taka atlit til einstaka 
barnið og umhvørvið barnið veksur upp 
í. Tað eru ikki allir dagtovnar sum hava 
nóg mikið av útlærdum námsfrøðingum 
og tað eru ikki allir skúlar, sum hava nóg 
nógvar út búnar lærarar. Samstarv millum 
náms frøð ing ar og lærarar kann verða bæði 
gott og gevandi, men tað krevur at báðir 
fak bólk ar seta seg saman fyri, at fáa innlit í 
ymiksu før leikar nar og lærutilgongdirnar. 
Hetta krevur virð ing fyri fakligu før leik
unum hjá hvørjum øðrumum. Eingin 
náms frøð ing ur blívur betri av at blíva 
meira lær ari og eingin lærari blívur betri av 
at blíva meira námsfrøðingur. Tað ræður 
um at kom plettera ymisku førleikarnar og 
altíð at hava barnsins besta í huganum, 
líka mikið um tað er í barnagarðinum ella 
í skúla num.

Við vón um at hetta temablað kann leggja 
upp til kjak um tað góða barnalívið.

Vegna nevndina í Føroya Pedagogfelag
Maud Wang Hansen, forkvinna

Góði limur í 
Føroya Pedagogfelag

Maud Wang Hansen



„Er tað eitt 
enda mál í sær 

sjálvum, at eitt barn 
lærir so tíðliga sum 

gjørligt at lesa 
og skriva, eg 

ivist.“

Kronikk eftir 
Jógvan Philbrow

At arbeiða við teimum 6 ára gomlu er 
ómeta liga spennandi og hevur serligar av
bjóð ing ar. Summi foreldur eru sera upp
tikin av, at børn teirra nú skjótt skulu í 
skúla, og tí er nógv fokus á, hvat børn ini 
duga, og hvat tey skulu duga. Tí hevur 
tað stóran týdning at kunna um dagin hjá 
barn inum, og hetta er kanska tann størsta 
av bjóð ing in í arbeiðinum. Tí tað at menn
ast og læra er so nógv annað enn bert at 
sita still, lurta, duga tøl og bókstavir.

Børn í hesum aldrinum eru sera skap
andi, forvitin og kropsliga virkin – hetta 
merkir, at tey skulu hava stórt rásarúm – 
bæði so og so – fyri at kunnu hava um støð
ur til at finna uppá, rokast og hava at gongd 
til ymiskt tilfar, um hendan orkan skal 
brúkast í best møguligan mun, í menn
ing ini hjá barninum. At skapa um støður 
soleiðis, at børnini menna skap anar evnini 
hjá sær, hevur al stóran týdning í dag sins 
samfelag og er hetta sam stundis ein egin
leiki, sum størri og størri eftir spurn ingur 
er eftir, til dømis í arbeiðs lív inum.

Í dagligdegnum hjá okkum á Kambi 
hava vit sett okkum fyri, at virka fyri, at 
børn ini m.a. skulu gerast sjálv bjargin, 
styrkja teirra sjálvsálit, stuðla teirra sjálvs
fatan og sjálvvirði.

Við sjálvbjargni hugsa vit, at børn ini 
skulu vita og uppliva at tey eru før fyri at 
virka, útinna og seta dám á gerandisdagin 
hjá teimum – børnini skulu læra at vera 
lut tak andi aktørar í egnum lívi og kenna 
seg verða tikin í álvara, soleiðis mennist 
motiva tión, sjálvsálit og sjálvvirði. Tað, at 
megna at møta og klára ymiskar av bjóð
ing ar, gevur styrki og dirvi at fara í holt 
við nýggjar avbjóðingar. Sum dømi kann 
nevn ast, at barnið, ið kanska ikki er so 
trygt á ósløttum lendi fær møguleikan og 
verður eggjað til at royna seg, har óslætt 
er, og harvið gerst tryggari og betur fyri 
krops liga. Og tá ið børn eru betur fyri 
krops liga, er meira orka til at vera væl fyri 

persón liga og sosialt. Onnur dømi eru, 
sum at lata seg í og úr, klára seg sjálvi á 
vesi num o.s.fr.. At barnið kann standa á 
egnum beinum – ikki skal vera neyðugt 
altíð at hava ein vaksnan uppií.

Sjálvsálit og sjálvvirði, eru eisini partur 
av hesum sjálvbjargni, at hava álit á, at tú 
megnar, ger tað lættari at virka og fara í 
gongd við ymiskt – kent sum ókent – og 
hava álit á, at sjálvt um tú ikki megnar 
hesa ferð, so kann tað vera, at næstu ferð 
gong ur betur. Sjálvvirðið hevur týdning, 
serliga í mun til støður, ið ikki eydnast – tí 
tá hvílir tú í vitanini, at sjálvt um hetta ikki 
eydn aðist, so ert tú góður nokk allíkavæl.

Ein góð sjálvsfatan er ein fatan av sær 
sjálvum, ið er veruleikanær og byggir á 
vitan ina, at barnið veit, at tað dugir nøkur 
ting og sostatt gerst betur ført fyri at møta 
av bjóð ing unum á lívsleið síni.

Vit hava skipað dagligdagin hjá børn
unum soleiðis, at vit sum oftast hava skipað 
til tøk fyrrapartin, har vit arbeiða á ymsan 
hátt við tølum og bókstavum, útispølum 
og gransk ingar túrum í náttúruni, umframt 
nógv um øðrum. Her er denturin ikki 
lagdur á uppgávuna sjálva, men hinvegin 
verður uppgávan sædd sum eitt amboð og 
venjing til at megna nakrar aðrar før leik ar, 
slíkt sum at bíða eftir tørni, at gjøgnum
føra eina bundna uppgávu, fylgja boðum, 
samstarva, vísa øðrum virðing við ikki at 
royna at órógva tey o.t. Førleikar, ið vit 
meta hava týdning at duga, fyri at kunna 
virka og fylgja við í skúlanum, sum hevur 
fastari karmar og skipanir. Vit miða móti, 
at barnið hevur nógvar fjølbroyttar upp
liv ing ar og hevur roynt ymiskt, sum tað 
seinni kann fáa gagn av.

IkkI tIlvIldarlIGt
Grundtankin aftan fyri virksemið, er ikki 
bert tilvildarligur, men byggir á hugsanina, 
at børn ini skulu hava ein gerandisdag, 
ið bæði er góður í dag og gevur teimum 
eina góða barlast til dagin í morgin. Eitt 
seks ára gamalt barn brúkar í stóran mun, 
sín egna kropp og hugflog sum leiku, tí 
hevur tað týdning at hava eitt umhvørvi 
– psykiskt og fysiskt – sum gevur teimum 
rúm at gera tað tey hava brúk fyri.

Nógv hevur eisini verið frammi um 
„form ella skúla byrjan“, ella at børn ini 
skulu byrja í skúlanum fyrr, enn tey gera 

í dag. Víst hevur verið á, at summi av 
okkara granna londum hava slíka skipan. 
Men, tað at hesar skipanir eru til, er ikki 
ein grund fyri at vit skulu hava líka skipan. 
Í Onglandi byrja børnini til dømis í skúla 
longu sum 4/5 ára gomul. Ein stór kann
ing av Enska skúlaverkinum varð útgivin 
í 2010, kallað „Children, their World 
their Education, the Cambridge Primary 
Review“. Í tí partinum sum umfataði tey 
smærru børnini, gjørdist eitt av til mælum 
í kjalarvørrinum á kanningini, at skúla
aldur in skuldi hækkast, hetta tí at tað á 
ongan hátt kundi staðfestast, at børn klára 
seg betur við at byrja fyrr í skúlanum, 
men at tað tvørturímóti kundi staðfestast, 
at summi børn tóku skaða av at byrja so 
tíð liga. „England hevur flest børn, sum 
hava beinleiðis negativan hugburð til at 
lesa“. (The Cambridge Primary Review, s. 
170). Samstundis mugu vit minnast til, at 
orsøkin til at børn í nógvum londum fara 
tíðliga í skúla, ikki er, tí at tað er betri fyri 
tey – tað er ikki fyri teirra skyld, at man 
setti skúlaaldurin niður. Søguliga orsøkin 
til, at børn í t.d. Onglandi byrjaðu so 
tíðliga í skúla, var, at tey skuldu slúsast út 
í ídnaðin so skjótt sum gjørligt. Smá børn 
kundu brúkast á ymsum verksmiðjum – og 
tá var tað ópraktiskt, um tey eisini skuldu 
brúka tíð og orku uppá skúlagongd. (The 
Cambridge Primary Review, s. 167)

Umframt hetta eru fleiri viðurkendir 
gransk ar ar, m.a., bretin, Sir Ken Robin
son, sum í gransking síni vísa á, at verandi 
skúla skipan er „drepandi“ fyri hugflogið og 
for vitnið hjá børnunum. Robinson mælir 
til, at skúlar líkjast meira „Reggio Emilia“ 
barna gørðunum í Italia. Tað vil siga, í 
stutt um, at skúlin skal taka útgangsstøði í 
barn inum og tí sum barni er upptikið av.

Hjá okkum í Føroyum, kann ein hava 
ein illgruna um, at tað er manglandi for
stáilsi fyri, tí sum gongur fyri seg í barna
gørð unum, sum elvir til, at vit ókritiskt 
vilja herma eftir donsku skipanunum. 
Tað, sum vit tískil hava sett okkum fyri á 
Kambi, er, at skipa fyri einum innihaldi, ið 
byggir á námsfrøðiligu vitanina um barn
ið, har tað er barnið sum heild og ikki bara 
nøkrum ávísum avmarkaðum førleikum, 
ið hugt verður eftir.

kambur
Kambur er staðið har øll tey 6 ára gomlu í Fugla fjarðar 
kommunu ganga. Í løtuni er talan um 29 børn

tíðin er ikki 
búgvin til forskúlar

Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Asta í Toft er leiðari á Miðstovninum í 
Gundadali í Havn og hon hevur við børn 
at gera, sum ganga í forskúla og børn sum 
ikki ganga í forskúla og hon er sannførd 
um, at tíðin er enn ikki er búgvin til 
forskúlar.

– Tíðin er ikki búgvin. Børn skulu ikki í 
eina skúlastovu sum seks ára gomul. Fólk 
læra frá tey eru nýfødd og til ellisár. Tey 
eru opin, tá ið tey eru tvey, tá ið tey eru 
seks og tá ið tey eru 19, sigur Asta í Toft.

– Tað snýr seg um at seta seg inn í 
kenslulívið hjá einum seks ára gomlum. 
Tað ber snøgt sagt ikki til at seta tey á 
skúlabonk. Tú kann ikki seta eitt barn 
meira enn nakrar fáar minuttir til eina 
uppgávu, og tað missir konsentratiónina 
og tá tosið eg um eitt barn, sum er væl 
fyri. Børn eru egnir lærumeistarar, tey 
læra av forvitni og tey avmynda. At læra 
er teimum íborið, sigur Asta í Toft.

– Tey fyrstu fimm árini eru børnini hetja 
í egnum livi. Sum seks ára gamalt koma 
børn vanliga í kreppu, har sjálvsálitið 

minkar, og barnið skal sleppa at halda 
lítið um seg sjálvan. Tað er ein partur av 
menningini og tað er ein viðbrekin aldur. 
Tú tekur gleðina frá barninum um at vera 
forvitið, um tú setur tey á skúlabonk sum 
seks ára gomul.

– Tað ber til at fylla á hjá barninum, um 
tað hevur møguleikan at spæla við yngri 
og eldri børn. At tey taka ábyrgd, tí tey 
kunnu meira enn tey yngru og at tey læra 
at innrætta seg, tí tey vita ikki eins nógv 
og tey eldru og hava ikki somu royndir.

OnGIn munur á
– Eg havi forskúlabørn her á stovninum 
og her eru eisini børn, sum ikki ganga í 
forskúla og eg dugi absolutt ongan mun at 
síggja á teirra førleika. Tey sum ikki ganga 
í skúla duga líka væl at skriva og lesa sum 
tey, sum ganga í skúla.

– Og eg havi eina aðra eygleiðing sum 
rættuliga sannførir meg. Børn, sum ikki 
ganga í forskúla eru glaðari, eru ikki so 
troytt, eru betri fyri og ikki so sart, sigur 
Asta í Toft.

Asta heldur, at tað er neyðugt at peda
gog arnir fylgja børnunum upp í skúlaaldur. 
Kanska heilt upp í triðja og fjórða flokk. 
Skula gongdin tey fyrstu árini eigur at vera 
rættu liga opin og yvirgangurin frá tí meira 
varda barnagarðsumhvørvinum og til 
skúla gongd eigur ikki at vera ov brattur. 
Tað gongur ann við eini skúla talvu, men 
borð og stólar eiga ikki at verða nýttir til 
smærri børn. Børnini eiga at hava møgu
leika at vera saman við vaksnu børnunum 
og eini trýfýra vaksin, peda gogar og lær
ar ar eiga at vera um ein van ligan flokk 
upp á 22 børn.

– Er tað eitt endamál í sær sjálvum, at 
eitt barn lærir so tíðliga sum gjørligt at lesa 
og skriva, eg ivist. Eg haldi, at vit skunda 
okkum ov nógv. Tað týdningarmesta hjá 
einum seks ára gomlum er at møta einum 
vaksnum. Hevur ein lærari og ein peda
gog ur í einum forskúlaflokki við 27 børn
um møguleika til tað? spyr Asta og fer út 
aftur at hyggja til nøkur av teimum 82 
børn unum, sum ganga á Miðstovninum í 
Gunda dali.

| Pedagogfelagið |4 5| Frítíðarheimið |
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keldan 
droymir um ein 
fullkomnan skúla
Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Myndir: Bárður Eklund

Tað er friðarligt inni í skúlanum í stóra 
sam komuhúsinum Kelduni í Skálafirði. 
Børn hava verið til morgunløtu, og tað er 
týðuligt, at svøvnur hevur enn ikki heilt 
slept teimum. Uttanfyri buldrar óveðrið. 
Múlatindur fyri norðan er hvítur niður 
á akslar, eins og ein prestur, og yvir av 
okkum hótta Valaknúkar, tað var her, 
brotsmenn í gomlum døgum vórðu stoyttir 
oman, eftir at teir høvdu fingið deyða dóm 
á tingstaðnum Stevnuváli í Skála firði. 
Føroyar eru sum sjódrignar í morgun, og 
vatnið rennur niður eftir tí arruta og slitna 
kroppinum og gjøgnum tær hundraðtals 
áir og løkir, sum tilsamans munna út í 
Fjarðará og at enda út í ósan í Skálafirði, 
einum tí vatnríkasta í landinum.

Í morgun eru 7 børn í skúla, fimm 
dreingir og tvær gentur. Restin er sjúk. 
Tað er 46 ára gamla Sonlis av Strond um, 
sum er pedagogur henda fyrsta tíman. 
Nakað andaligt er yvir skúlanum, og tað 
eru fólkini aftanfyri henda frískúla errin 
av. Tað er sjálvt endamálið við skúlanum. 
„Lat ikki kærleikan og trúfesti víkja frá 
tær, bind tær tey um hálsin, skriva tey í 
talvu hjarta tíns.!“ Orðt 3:3. Hetta stendur 
á einum skelti, sum hongur á vegginum.

„Eg setti meg niður á tirpin tirpin teiga.“ 
Tey læra rim, summi hart, og summi teska. 
Hesin aldargamli máti at læra mál, og sum 
hevur fylgt mannaættini langt áðrenn 
nakar skúli var vorðin til og skipaður í 
endamálsgrein.

Rím runga í stovuni. Mikkjal: Gás, 
lás. Aron: Abbi, krabbi. Rói: Breyð, leyg. 
Jóanna: Grísur, ísur. Elias: Ostur, mostur. 
Rebekka: Mús, lús undir brús.

Nú er søgan um Brúna á skránni. Hon 

Sonlis 

Jastrid Høj
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er týdd úr enskum úr eini bók, sum eitur 
My first story. Tey práta og tekna, og hava 
síðu 23 fyri í dag. Tað er fortunguljóðið 
B, sum er á skránni. Og B verður úttalað 
Beeeeee.

Jesus er størstur í skúlanum, rópar ein 
drongur. Og nú er tað D‘ið, sum fær ein 
umgang. Tey finna d í hundur, d í dukku, 
d í dunnu.

– Nær eta vit matpakka, spyr ein 
drongur, meðan hann setur ein sirkul 
kring D ið.

Orðini verða býtt sundur við klappum. 
Børnini klappa, so hvørt tey hoyra orðini. 
Tvey klapp í dýna. Tvey klapp í dulur. 
Tvey klapp í dunna. Tvey klapp í kod
di. Trý klapp í danditræ og trý klapp í 
komoda.

SkIPað málmEnnInG
35 ára gamla Annika Høj arbeiðir sum 
lærari og lesivegleiðari á Frítíðarskúlanum 
Kelduni.

– Vit leggja okkum eftir at skipa mál
menningina við spølum. Ein kanning, 
sum danski granskarin Jørgen Frost hevur 
gjørt á Bornholm, sýnir, at børn, sum hava 
verið í gjøgnum hetta, eru betur fyri, tá 
tey koma í fyrsta flokk, sigur Annika Høj. 
Hon er í fer við at týða tilfarið, sum varð 
nýtt á Bornholm.

– Føroyskt tilfar er ein mangulvøra. 
Vit seta fokus á at menna málið, stimbra 
soleiðis, at øll kunna vera við. Øll børn 
eru ikki á sjey ára støði, sum koma í 
fyrsta flokk, hóast tey duga nógv, sigur 
hon.

Jastrid Høj er 42 ára gomul og er leiðari 
á skúlanum, og hon heldur, at tað hevur 
týdning, at menningarætlanir verða lagdar 
fyri tey einstøku børnini. Vit leggja hesar 
ætlanir saman við foreldrunum, sigur 
hon.

Og tey einstøku børnini eru tilsamans 
øll børnini, og tey eru ættað úr Kollafirði, 
úr Gøtu, úr Runavík og av Strondum, og 
tey eru tey fyrstu, sum ganga í forskúla í 
Skálabotni, og dreymarnir hjá leiðsluni 
eru, at tey skulu verða gangandi har heilt 
fram til framhaldsdeildina.

Inni i fyrsta flokki skipar 37 ára gamla 
Birna Vestergaard fyri undirvísingini, 
meðan eg vitji. Hon arbeiðir eisini í frí
tíðar stovuni. Hon er lærari og hevur 
framman undan verið lærari longri úti á 
Skálaf jørðinum Runavíkarmegin.

kEldan EIn lívSdrEymur
Jastrid og maðurin Pauli Høj hava myndað 
leiðsluna í samkomuni Kelduni í mong ár, 
og skúlin er krúnan á verkinum. Miðvíst 
arbeiði og evnir at skipa fyri hava ført til, 
at Keldan í dag kann bjóða ein nútímans 
skúla, sum er kappingarførur við allar 
aðrar skúlar í landinum.

– Hetta er ein frískúli, og longu í navn
inum sæst, at ein frískúli er ikki ein heilt 
vanligur skúli. Og vit eru so nýggj og vit 
hava so nógvar ætlanir og bjartar vónir til 
framtíðina, sigur Jastrid smílandi.

– Forskúlin byrjaði í august, og tað 
eru serliga børn kring Skálafjørðin, sum 
ganga her. Tað eru foreldur, sum ikki 
eru heilt nøgd við vanliga skúlan, sum 
lata børn síni koma í ein frískúla. Ein av 
orsøkunum er, at tey halda ikki, at nøkur 

av teimum kristnu virðunum verða sett 
nóg høgt. Tað eru eisini foreldur, sum 
halda, at tað hevur týdning, at hugt verður 
eftir tí serliga tørvi, sum teirra barn hevur, 
sigur Jastrid Høj.

– Foreldur hava sent børn higar, tí tey 
halda, at vit hava betri tíð til børnini. 
Nøkur hava eisini latið børn í okkara 
skúla, tí tey hava hildið, at tey ikki hava 
verið væl fyri málsliga, sigur hon.

– Ein stórur partur av børnunum 
eru børn hjá foreldrum, sum eru í sam
komuni. Av teimum 19 børnunum, sum 
ganga her, er lutfallið soleiðis, at eini 60 
prosent av foreldrunum eisini eru í okkara 
samkomu.

Stutt um 
FríSkúlan
Tað er samkoman Keldan, Skála
firði, sum hevur stovnað frískúlan 
Keldan. Forskúli, skúli og frí tíðar
stova verða á sama staði.

Hølini í Kelduni eru nýmótans og 
væl egnað til skúlavirksemi, og er 
umhvørvið í Skálafirði eisini góður 
karmur um hetta virksemið.

Skúlin er fyri allar næmingar. 
Málið er at integrera næmingar við 
serligum tørvi saman við tí vanliga 
flokkinum, í mest møguligan mun. 
Dentur verður lagdur á eitt gott 
samstarv við foreldrini, har tey eru 
ein virkin partur av skúlanum.

Skúlin fylgir lesiætlanini fyri fólka
skúlan.

Frískúlin fær 85% í stuðli frá lands
myndugleikunum, og foreldr ini 
gjalda 15%. Gjaldið hjá for eldr un
um fyri hvørt barnið verður á leið 
600 kr. um mánaðin.

| Keldan í Skálafirði |
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krIStnu vIrðInI
Jastrid er von at greiða frá um virksemið 
í Kelduni. Hon er sikkur á málinum, og 
úr blonku eygum hennara brennur visión 
um at skapa.

– Vit leggja dent á kristnu virðini, 
á næstra kærleikan. Og hetta taka vit 
við í undirvísingina. Eitt nú kemur ein 
trúboðari á vitjan í morgin, og hann fer 
at greiða børnunum frá sínum arbeiðs
umhvørvi. Tað snýr seg um karakter
bygging, umsorgan. Hvat merkir tað at 
vera góður við foreldrini, hvat merkir tað 
at elska. Vit hava støði í dygdum og brúka 
nógv søgur at lýsa evnið.

– Og vit eru bara við byrjanina. Vit hava 
eina fólkaskúlalóg at halda okkum til, og 
hana halda vit. Her er ein tími í kristni um 
vikuna, og her er talan um eitt umhvørvi, 
sum er kristindómur. Vit hava visiónir, 
og størvini her mugu lagast undir hesar 
visiónir. Og tað er ikki eitt krav at vera í 
samkomuni Kelduni fyri at arbeiða her. Vit 
brenna fyri hesum og eru idealistar, og tað 
rokna vit eisini við, at okkara starvsfólk 
eru.

– Vit hava kent hetta sum eitt kall. Tað 
er ein meining við hesum. Vit hava okkara 
skúlabygning í dag og eitt stórt arbeiði 

liggur fyri framman, og vit skulu eisini 
rokna við, at vit koma at møta mótstøðu.

– Tað er ein mannarættur, at foreldur 
kunnu velja skúla til síni børn. Og hetta er 
ikki bara onkur skúli. Sum eg havi nevnt 
fyrr, hava vit fólkaskúlalógina at halda 
okkum til, og vit skulu eisini vera innan 
karmarnar á løgdu lesiætlanunum.

– Hetta er ein stór avbjóðing, og vit 
møttu nógvum negativiteti í fyrstuni, og 
verri er tað ikki enn so, at øll børnini í 
forskúlanum eru teknað til fyrsta flokk 
her hjá okkum í komandi ári.

| Keldan í Skálafirði |

Endamál FyrI 
FríSkúlan
Frískúlin vil í sátt og samvinnu við for eldr
ini hjálpa til at geva næmingunum eina 
kristna og siðalagsliga uppaling. (Fólka
skúlalógin § 2 stk 3.)

Vit vilja:
Uppala næmingarnar til at gerast trygg •	
ar, glaðar, sjálvstøðugar og væl upp 
lýstar persónar, sum æra Gud og eru ein 
signing fyri familju, sam komu/kirkju og 
samfelagið. 
Stuðla foreldrum í teirra ábyrgd av at •	
læra, venja, uppala og vegleiða síni 
børn. 

vIt vIlja lEGGja dEnt á
Eina góða innskúling í einum for skúla, •	
sum skal fyrireika børnini til at fara í 
skúla. 
At uppbyggja eitt gott sjálvsvirði, sum •	
gevur tryggleika og rúm fyri lær ing.

SOlEIðIS ynSkja vIt at mEnna 
næmInGIn

Í kunnleika
Taka støðið í tí einstaka •	
Læra næmingarnar at kenna sín lærihátt •	
og at menna hann í undir vísingini. 
Gera menningarætlanir fyri hvønn næm •	
ing og hava regluligar eftir met ingar 
saman við foreldrum og næm ingum. 
At KT er ein dagligur partur av undir •	
vísingini. 

Sosialt
Vit seta trivnaðin í hásætið og fyri byrgja •	
happing. 
Læra næmingin at samskifta við onn  ur •	
menniskju. 
Læra at virða annaðleiðis hugs andi. •	

Likamliga
Leggja dent á ein heilsugóðan lívs stíl, at •	
næmingarnir skulu røra seg ein part av 
degnum og læra um heilsu góðan mat. 
Mennast í einum skapandi um hvørvi úti •	
og inni. Gera brúk av náttúru vin arliga 
umhvørvinum í Skálafirði við haga, fjøru 
og á. 

Andaliga
Vísa á góðar søguligar og bíbilskar fyri  •	
myndir sum t.d. móðir Theresu og 
Jesus. Arbeiða við eginleikum frá yms  um 
fyrimyndum, sum geva eitt grund arlag 
fyri karakterbygging. 
Geva rúm fyri grundleggjandi lívs spurn•	
ingum.

10

tey smáu  
í forskúla  
hjá Sankta Frans
Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Myndir: Bárður Eklund

Tað er tíðliga á morgni, og tey smáu børn
ini, sum enn eru ov smá at ganga í fyrsta 
flokki, eru savnað í undirvísingarhølunum 
í kjall aranum undir gomlu katolikka
kirkjuni. Tey eru undir jørð og síggja 
næstan upp undir fólk, sum ganga 
uttanfyri, og sum hómast í vindeygunum 
í erva. 

Her, sum børnini í dag sleppa at smakka 
tað allarfyrsta av skúlagongd, vóru fyrr 
kømur ella sovisalar, har gentur, ið gingu 
á kostskúla, hildu til. Her er alt væl hildið, 
og tú verður drigin eini 50 ár aftur í tíðina. 
Her er gamalt, og her er hugnaligt. Og 
hetta er seinasta árið, at forskúlin heldur 
til í gamla nunnuskúlanum. Nýggjur skúli 
verður bygdur beint við og eitt sindur 
omanfyri, og hesi forskúlabørnini verða 
tey seinastu, sum kunnu erpa sær av, at tey 
gingu í forskúla í tí gamla umhvørvinum 
hjá nunnunum, tey, saman við túsundtals 
øðrum, hvørs fyrsta petti av framtíðini 
varð myndað í hesum gamla skúla.

Tey sita og rokna, tá ið eg komi inn. Og 
tað eru leskiligar fruktir, sum spæla tøl í 
dag. Átta súrepli liggja á borðinum. Tvey 
børn sita og hugsa. Tað eru Tóki og Heðin. 
Heðin vil hava helvtina. Uppgávan er at 
býta hesi súrepli í tvey. Heðin fær fýra, og 
nú er roknistykkið loyst, tí Tóki situr eftir 
við fýra súreplum, og nú vita teir báðir, at 
nú eiga teir hvør sína helvt.

Og rokning hevur tað við at gerast 
tor førari. Nú liggja tríggjar bananir á 
borð inum, og tvey nýggj børn eru klár 
at loysa stykkið. Hesar bananirnar, sum 
eru fluttar langvegis úr heitum londum, 
og sum nú eru vorðnar gular, hóast eitt 
sindur av grønum hómast í endunum, 

| Forskúlin hjá Sankta Frans |
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skulu býtast í tvey, og hvussu ger man tá? 
Tað eina barnið kemur við loysnini. Vit 
mugu hava ein knív, og síðan skera vit ta 
einu bananina í tvey, og tá ber til. Hálv 
onnur banan er í part, og rokni stykkið er 
loyst. Børnini eru eins fegin fyri at hava 
loyst hesa uppgávuna, sum vaksin eru 
seinni í lívinum, tá ið uppgávurnar eru 
rúgvusmiklari, men í prinsippinum tær 
somu.

Hetta er ein eitt sindur undarligur 
dagur í kjallaranum undir gomlu kirkjuni. 
Helvtin av børnunum eru í skúla, og hin 

helvtin er heima. Tey eru sjúk 
av einum herviligum forkølilsi, 
sum hevur rakt børn allan 
veturin.

Og nú telja tey egg, rokn
ingin heldur fram, og grund
ar lagið verður lagt undir ein um 

faki, sum kemur at gjøgn um
seyrað teirra ger andis dag sum 

vaksin og heilt fram til ellis ár, tá ið 
seinastu uppgávurnar verða at rokna, 

hvussu mest fæst burt ur úr pensiónini, og 
hvussu arvurin skal býtast.

Rokningin heldur fram. Hvussu ber til 
at býta egg. Tey sita og hugsa. Níggju egg 
liggja framman fyri tey í eini kurv. Tey 
skulu í tveir partar. Tað er ikki so lætt. 
Tað ber til at lita fýra egg reyð og fýra gul. 
Nú er eitt eftir, og kviku ungu heilarnir 
finna skjótt loysnina. Onnur helvtin av 
egginum verður litað reyð og hin gul, og 
eggið verður lagt millum báðar partarnar 
við reyða litinum móti reyðu eggunum, og 
roknistykkið er loyst.

Nú hava vit lopið byrjanina av degnum 
um. Børnini byrja við kalendaranum. Tey 
vilja vita, hvat tey skulu gera gjøgnum 
dagin. Og í dag er rokning á skránni og 

rætti liga nógv annað. Tey skulu upp á 
gólv, tey skulu spæla, tey skulu hava 
fríkorter, tey skulu eta matpakka, hoyra 
søgu, klippa, arbeiða og til seinast skulu 
tey í frítíðarskúla.

vInStra HøGra
Tølini liggja eftir í kjallaranum. Nú eru 
børnini í kirkjuni beint omanfyri, og her 
skulu tey kvøða. Hetta er sama kirkjan, 
sum tey ungu í seksti og sjeytiárunum 
plagdu at hoyra midnáttargudstænastuna 
um jóltíðir. Veggir og vindeygu eru tey 
somu, teir heilagu lutirnir eru fluttir 
longur niðan í Varðagøtu. Og nú kvøða 
tey her inni, tað er kavi uttanfyri, og 
„Veturin kom við kulda og kava“ rungar 
í kirkjuskipinum. Stevið er gott eina løtu, 
men so órógvar okkurt, onkur missir 
okkurt á gólvið, og alt er av lagi aftur, og 
tey fóta sær aftur. Tað eru serliga genturnar, 
sum duga tekstin, og dreingirnir mutla 
aftan á. Og tey orka ikki eitt kvæði afturat, 
tá ið tey verða spurd.

Gamal SkúlI
Næstu árini fara forskúlar at verða settir 
á stovn kring alt landið, og forskúlin í 

nonnu skúlanum hevur líkasum verið 
altíð. Hetta er elsti forskúli í landinum og 
hevur verið her á staðnum síðan 1964 ella 
í 46 ár.

Og starvsfólkini trívast og eru leingi í 
starvi. Talan er um tveir lærarar og tveir 
pedagogar. Jóna Vang hevur verið lærari á 
forskúlanum í 25 ár. Anna Hentze hevur 
verið lærari í 19 ár. Gunvør á Lava hevur 
verið pedagogur millum forskúla børn ini í 
32 ár, og Konny Zachariassen er nýggj ur 
pedagogur á skúlanum. Hon hevur verið í 
starvi í tvey ár.

24 børn eru í hvørjum flokki, sum 
verður ansaður av einum pedagogi og 
ein um lærara. Skúlin hevur tveir for
skúlaflokkar.

GOtt SamStarv
– Eg haldi, at samstarvið millum lærarar 
og pedagogar er sera gott her á Sankta 
Fransskúla. Er spenningar millum lærarar 
og pedagogar, er tað ikki hjá okkum. Vit 
klandrast ikki, sigur Gunvør á Lava, og 
hon talar av royndum. Í samfull 32 ár 
hevur hon starvast í forskúlanum í Sankta 
Frans, og nú staðni gerast forskúlar vanligir 
í Føroyum.

Ábyrgdin fyri forskúlanum á Sankta 
Frans er greitt uppbýtt. Ovast er skúla
stjórin, sum stjórnar øllum skúlanum, 

og í forskúlanum hevur 
pedagogurin Gunvør ábyrgdina 
fyri tí eina flokk inum, og lærarin 
Jóna Vang hevur ábyrgdina fyri hinum.

Stóran týdnInG
Gunvør á Lava heldur, at forskúlin hevur 
stóran týdning fyri børnini.

– Forskúlar hava nógv at siga fyri 
børnini. Her byrjar veruligi skúlin. Tey 
tekna tað, tey síggja, tey læra at bera boð, 
at sita still og at duga at vera í einum 
flokki.

– Tá páskirnar koma duga tey longu at 
skriva setningar, og tey kenna oyggjarnar 
í Føroyum. Endamálið er ikki, at tey skulu 
vera klár til at fara í 2. flokk, tá ið tey koma 
í fyrsta, tey eru bara betri fyri til skiftið 
millum tað meira spælandi í barnagarði 
og beinleiðis undirvísing í skúla. Eg skilji 
ikki, at forskúlar ikki eru komnir fyrr, 
sigur Jóna Vang, sum er lærari.

– Eg haldi, at skiftið er bleytari hjá 
barn  inum, um ein forskúli er millum 
barna garð og fyrsta flokk. Lærarar siga, at 
tað er stórur munur á forskúlabørnum og 
teimum, sum ikki hava gingið í forskúla, 
tá ið tey koma í fyrsta flokk, sigur Jóna 
Vang.

Børnini í forskúlanum arbeiða við tema
undir vísing. Áðrenn heystfrítíðina arbeiða 

tey við máli, eftir heystfrítíðina við ferðslu 
og síðan við bókstavum og rokn ing. 
Starvs fólkini finnast at, at so lítið undir
vísingartilfar er á føroyskum til hesi smáu. 
Tað vil siga, at tað undirvísingartilfar, sum 
er á føroyskum, hava tey sjálvi týtt.

– Men hetta verður helst betri, nú fleiri 
forskúlar fara at koma, sigur Jóna og 
leggur aftur at, at forskúlin hevur verið alt 
ov anonymur, ongin hevur givið honum 
gætur.

Børnini sita og práta um, hvat ein kúgv 
er fyri nakað. Og tað er ikki lætt at finna 
nakra semju. Málið tykist at vera loyst, tá 
ein skýtur upp, at talan er um eitt neyt, 
ein kúgv er eitt neyt, og tað kunnu hini 
góðtaka.

Uttanfyri í lágu vetrarsólini hoyrist 
gang urin frá byggiplássinum omanfyri. 
Tað er nýggi forskúlin, og undirritaði og 
mynda maður hava júst dokumenterað 
eitt pettið av føroyskari søgu. Børnini 
innanfyri eru tey seinastu, sum ordiliga 
gingu í nonnuskúla, og tað kemur at fylgja 
teimum restina av lívinum og verður ein 
partur av teirra samleika.

| Forskúlin hjá Sankta Frans |
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Forskúlin byrjar  
so skjótt pengar  
eru játtaðir

FríSkúlIn í Havn: 

Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Myndir: Bárður Eklund

Frískúlin í Havn liggur Undir Borgarahálsi 
44 á Velbastað, og har standa tey til reiðar 
at taka í móti forskúla. 

– Tann dagin, Mentamálaráðið játtar 
pengar, hava vit forskúla her á Velbastað, 
so avgjørd er Sharon Weiss, sum er leiðari 
á Frítíðarskúlanum.

Sharon hevur drúgvar royndir í alterna
tivum skúla, og hon er ikki í iva um, 
skúla aldurin eigur at lækkast.

– Børn í fimm, seks ára aldri eru munandi 
meira opin, enn tá ið tey koma í sjey ára 
aldurin, tá tey gerast meira sjálvkritisk. Tí 
er tað eitt gylt høvi at byrja undirvísingina 
fyrr. Í dag er tað soleiðis, at tað eru fleiri 
børn, sum koma í fyrsta flokk, sum ikki 
duga at siga heilar setningar, og tað vildi 
verið heilt øðrvísi, um børnini fóru fyrr 
í skúla. At børnini ikki fara í skúla, fyrr 
enn tey eru sjey, merkir, at tey missa eitt 
rættiliga dýrabart tíðarskeið, hvat frálæru 
viðvíkur. sigur hon.

Frískúlin í Havn heldur til í hølum undir 
Borgarhálsi á Velbastað. Hetta er ein nógv 
øðrvísi skúli, og tað leggur tú merki til, 
beinanvegin tú kemur inn. Børnini kenna, 
at hetta er teirra skúli, og tey taka ábyrgd 
og vísa mær til lærararnar, og áðrenn eg 
komi at snakka við skúlaleiðsluna, sýna 
tey mær skúlan. Tað eru Boas og Barbara, 
sum taka sær av hesum, og hetta er ikki 
fyrstu ferð, at tey vísa runt á skúlanum. 
Tey vísa mær stovurnar, og tey vísa mær, 
hvat tey fáast við. Tey skiftast um at greiða 
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Grund
HuGSjónIn
Skúlin er eitt stað, har næmingar 
læra og mennast. Uppgáva skúlans 
er at virka fyri, at hvør einstakur 
næm ingur lærir og mennist, og 
í so stóran mun, sum til ber, fær 
brúkt øll sín evni.

Øll børn mennast, hvør í sín um 
lag. Fyri at stimbra og stuðla hvørj
um einstakum barni í menn ing 
síni á øllum økjum – kogni tivum, 
sosialium/etiskum, krops ligum 
og musisk um/listarligum – er tað 
neyðugt at møta barninum, har 
tað er, fyri at tað kann mennast so 
væl sum tað kann.

Við at geva børnunum verulig 
aka  demisk val, gevur lærarin 
barn    in um hósk andi ávirkan á og 
ábyrgd av síni læring og møgu leik
an fyri at finna og brúka sína rødd. 
Í øllum hesum er lær arin med
vitandi og virkin, sum m.a. fyri
mynd, vegleiðari, stuðul, mentor, 
samskipari og myndug leiki.

Læring er ein aktiv tilgongd í 
næm   inginum. Fyri at læra krevst 
tíð og tryggleiki. Næming urin skal 
hava tíð og rúm til at upp  daga, 
leggja til merkis, eks   peri   ment 
era, reflektera og eisini at venja og 
auto matisera.

Sosial inter ak tión er ein týdn
ing ar  mikil part ur av læring. 
Næm ingar læra og mennast 
gjøgn um upp liv ingar, royndir og í 
interaktión við ymiskt tilfar.

Lærarin skapar, saman við næm
ing unum, eitt stimbrandi og trygt 
um  hvørvi, ein felagsskap, har 
barnið gjøgnum hóskandi aktivitet 
fær brúkt og lært ymiskar tek nikkir 
og strategiir. Soleiðis leggur skúlin 
upp fyri fjølbroytni í læru háttum 
og í ymisk leikanum í børn un um, 
og skapar karmarnar, so børnini 
uppliva gleði í skúladegnum

aldurs bólkar verða blandaðir. Eg hevði 
forskúla úti á Reyni í árunum 198589. 
Fólkaskúlalógin tá var ikki sum nú. Hon 
fevndi ikki um forskúla. Tí heittu fólk á 
meg um at gera ein frískúla, og í honum 
bar til at hava smærri børn. Eg undirvísti tá 
í tónleiki í fólkaskúlanum og var útbúgvin 
at undirvísa smærri børnum, sigur Sharon 
Weiss, sum er ættað úr USA.

EIn øðrvíSI SkúlI
– Vit eru lærarar og pedagogar saman á 
skúlanum. Her er vanlig undirvísing, og 
her er eisini frítíðaransing av børnunum, 
og tey flestu verða avheintað av for
eldrunum. Børnini koma úr allari komm
un uni, tvey av Velbastað, eitt úr Nólsoy og 
restin úr Havn, sigur Eyðbjørg Dalsgaard, 
sum er lærari á Frískúlanum.

Hetta við at lækka skúlaaldurin upptekur 
skúlaleiðaran Sharon og læraran Eyðbjørg 
nógv, og vit venda aftur til málið.

– Um børnini byrjaðu undirvísingina 
fyrr, hevði yvirgongdin til skúlan ikki 
verið so knøpp sum í dag. Barnið hevði 
komið spakuliga inn í hesa verðina, sum 
eitur skúlin, og mín roynd er eisini, at 
børn tora betri sum 56 ára gomul, enn tá 
tey eru vorðin sjey og meira vaksin, sigur 
Eyðbjørg Dalsgaard.

Skúlin er skipaður munandi øðrvísi 
enn aðrir skúla. Enn ganga børnini upp 
til fimta flokk í frískúlanum. Her eru 
í veru leikanum bara tveir flokkar. Ein 
byrjanar flokkur og ein miðflokkur. Tveir 
lærar ar eru til hvønn flokkin. Børnini læra 
beinan vegin at arbeiða sjálvstøðugt og at 
skipa sína egnu undirvísing, sjálvandi 
undir tøttum eftirliti av lærarunum. 

Í byrjanardeildini eru grundtímarnir 
før  oyskt og støddfrøði. Restin er skipað 
undir tvørgreinaliga arbeiðinum. Ítróttur 
hevur sítt fasta pláss á vikuskránni.

Miðdeildin verður í høvuðsheitum skipað 
sum byrjunardeildin, tó verða grund   tímarnir 
víðkaðir, nú fleiri læru grein ir skulu við, t.d. 
fremmand mál og alis/evnafrøði.

øll duGa Okkurt
– Vit eru sannførd um, at øll duga okkurt, 
og tí hevur tað týdning, at næmingarnir 
hjálpa hvørjum øðrum við júst tí, tey duga. 
Og vit leggja stóran dent á felagskensluna. 
Eitt nú hava børnini ikki penalarhús, 
pennar og blýantar eru felags, og tað 
áliggur børnunum at ansa eftir, at skil er 
á hesum viðvíkjandi. Og tað er ikki bara 
undirvísing. Vit leggja stóran dent á heim
kunnleika. Her er tað Herborg, sum er 
pedagogur, sum hevur ábyrgdina á teimum 
í køkinum. Tey gera mat tríggjar dagar um 
vikuna, og dentur verður lagdur á heilsu
góðan mat.

– Hesin skúlahátturin, har næmingurin 
ikki bara situr niðri og tekur móti undir
vísing, men sjálvur er virkin í henni krevur 
tíð, og undirvísingin er fram til klokkan trý 
seinnapart, og tey, sum ikki fara heim tá, 
hava møguleika at verða í frítíðaransingini 
til seinni. Og foreldrini eru eisini virkin. 
Tey rinda ein part av skúlagongdini, 1700 
krónur um mánaðin, 12 mánaðar um árið, 
fyri hvørt barnið.

– Børnini kenna, at hetta er teirra skúli, 
og vit hava eina virkna nevnd, sum stuðlar 
okkum og vit taka børnini við í gerandis
dagin og taka tey upp á ráð, sigur Sharon 
Weiss.

Og Eyðbjørg leggur afturat:
– Tað er allur gerandisdagurin hjá børn

un um, sum hevur týdning. Tað hevur ikki 
bara týdning at læra at lesa, skriva og 
rokna. Við drúgva skúladegnum frá 815 
eru stundir at gera meira, og børnini fáa 
eisini nakað burtur úr at vera í ansingini 
aftaná skúlatíð, sum er mennandi fyri tey, 
sigur Eyðbjørg Dalsgaard.

Fáa kanSka EGnan Skúla
Frískúlin byrjaði í 2007, og tá vóru 15 
næm ingar. Nú eru 48 næmingar upp til 
fimta flokk, og skúlin hevur fingið lyfti 
frá kommununi um at víðka skúlan til 
sjeynda flokk.

– Hølisviðurskiftini eru ikki nøktandi, 
og komm unan hevur lovað okkum 
nýggjan skúla til endamálið. Nær og hvar 
hann kemur, er ikki avgjørt enn, og til tað 
tíð verða vit her á Velbastað. Eg rokni við, 
at skúlin fer at liggja onkustaðni í Havn.

– Her eru børn í øllum stættum í sam
felag num. Her eru børn, hvørs foreldur 
hava ymiskar átrúnaðar, heilt frá ateistum 
til brøðrasamkomuna. Vit hava tað kristni, 
sum lógin áleggur skúlanum, og vit fara 
eisini upp á gólv, sigur Sharon Weiss, 
meðan hon fylgir mær út í veturin.

frá, og vit flyta okkum kring í hesum ikki 
serliga stásiliga umhvørvi, sum kortini er 
fylt við lívi og skapanargleði og trivnaði.

– Okkara skúli hevði ikki sæð øðrvísi 
út, um vit fingu børn fyrr í skúla. Ein 
for skúli hevði ikki broyttt nakað, og for
skúlabørnini høvdu eisini luttikið saman 
við eldri børnum, tað er ein av mát
unum, vit hava skipað okkara skúla, at Skúlaspírin  

í leirvík
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Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Myndir Bárður Eklund

Børn hava verið um sjey ár, tá ið tey eru 
farin í skúla í Føroyum, so langt aftur sum 
vit hava havt skipaðar skúlar, og hetta fer 
at broytast. Longu nú eru tríggir skúl
ar í landinum, sum hava forskúlar, tveir 
privatir og ein almennur, og ein annar 
frískúli bíðar bert eftir pengum frá Menta
mála ráðnum, og tá teir eru komnir á 
kontu, er forskúlin veruleiki.

Leirvíkingar hava bygt skúla upp gjøgn
um tíðirnar. Elsti bygningurin í skúlanum 
í dag er frá 1929, teir bygdu aftur í 1961 
og aftur 20 ár seinni, og seinastu 30 árini er 
einki hent á tí økinum. Tað er í skúlan um frá 
1961, at tú finnur tveir teir fyrstu almennu 
forskúlaflokkarnar í Eystur oynni. Skúlin er 
settur í stand og lýkur nútíðar krøv.

Tey eru inni í tí tveyoghálv femsins
tjúginda skúladegnum í hesum skúla
árinum tann 14. januar í ár og tað er 
næm ingurin Rólant, sum eigur at flyta 
kalendaran í dag. „Babba fyllur um ein dag 
aftur at, og Jákup Andrias hevur sama bók
stav sum Jonna, og tá fara vit at bowla og 
fáa sjoko látumuffens, ikki pizza, og kanska 
blátt kakao og sodavatn og burgara,“ sigur 
ein næmingur í forskúlanum í Leirvík, 
meðan vit hita upp.

Og fimleikatímin er á skránni. Tey 
renna og hoppa og hava tað stuttligt. 
Og so rulla tey, til onkur gerst í ørviti. 
Og knapp  liga er bardagi, og ein drongur 
smekk  ar til eina gentu. Hetta verður tikið 
upp bein an  vegin. Partarnir verða skildir, 
og báðir partar sleppa at siga sína søgu, og 
pedagogar og lærarar eru hjá børnunum, 
til tey eru vorðin góð aftur.

Rím hoyrist í stovuni. Ís rímar við grís, 
lundar, hundar, tvey við breyð, tenn við 
menn, og tey bæði, sum bardust í áðni, 
sita við sama borð, og alt er gloymt. Tað 
eru vanliga 27 næmingar í forskúlanum, 
í dag er helvtin sjúk, her er rúmligt í 
báðum stovunum, og starvsfólkið hevur 
góðar stundir at taka sær av teimum frísku 
børnunum.

Hvat rímar við hár, „ár“ ella, tá mann 
grætur, tár. Um eitt h verður sett framm
an fyri „ár“, er tað eitt hár, um eitt t verður 
sett frammanfyri „ár“, verður tað til eitt 
tár.

Hvørjum byrjar ein mús við . Hon 
byrjar við Emmm.... Hvørjum byrjar ein 
gularót við, spyr lærarin. „K“, svarar ein 
brag ligur og hásur drongur. Nei, sigur 
lær arin, prøva og lurta eftir gularót, sigur 
lær arin. „Okey, so „G“ meðni, men tað 
ljóðar sum eitt „K“, sigur drongurin og vil 
ikki geva seg heilt.

Tey pakka orð inn í sirklar við elektron
iska blýantinum uppi á talvuni, hvørs inni
hald kemur úr eini teldu. Og nú fara tey at 
klappa orð. „Rósa“ gevur tvey klapp, og 
tey lurta væl og hoyra, um eitt orð býtist í 
tvey ella trý ljóð.

Í tí einu stovuni er Ingun Joensen lærari, 
og Gunhild Arge er pedagogur.

– Vit merkja væl, at børnini í forskúlan
um eru eitt ár yngri enn tey í fyrsta flokki. 
Vit mugu gera okkum enn størri ómak 
við felagsboðum og mugu fara nærri at 
børnunum fyri at fáa tey at skilja, hvat 
vit meina, og motorikkurin er heldur ikki 
tann sami, sigur Ingun Joensen.
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– Lopið í fyrsta flokk verður ikki so 
stórt hjá forskúla børnum, sum tað er í 
dag. Tað verður lættari hjá teimum. Tey 
børn hjá okkum, sum koma í fyrsta flokk 
í ár, kenna eitt nú ljóðini í orðum, og tey 
duga at lesa. Børnini hava fingið grundina 
undir lesingina. Vit hava munandi betri tíð 
til børnini í forskúla, enn lærarin hevur í 
fyrsta flokki, sigur Ingun Joensen, ið hevur 
útbúgvið seg sum serlærara í talufrálæru. 
Ein forskúli uttan serlærara ber ikki til, 
leggur hon afturat.

Og nú er skúlagongdin liðug. Klokkan 
er 11 fyrrapart, og børnini eru farin niðan 
í frítíðarheimið longri uppi í bygdini, og 
eftir sita Gunnhild Arge, sum er pedagogur, 
Annika Joensen og Ingun Joensen, sum 
báðar eru lærarar, og tær hava meira upp 
á hjarta og vilja fortelja eitt sindur meir 
um forskúlan, sum tær brenna fyri við 
lív og sál. Og tað sæst á teimum, at tað 

er ikki bara sum at siga tað at halda skil á 
smábørnum og halda tey til. Møði sæst á 
teimum, nú friður er aftur á skúlanum.

Og meðan prátið gongur aftur og fram, 
kemur ljós spakuliga á, at tað er ikki ein 
trupulleiki millum fakbólkar, at pedagogar 
og lærarar arbeiða saman. Bólkarnir stuðla 
undir hvønn annan heldur enn at stríðast. 
Eg lurti og hoyri setningarnar:

Og tað er munur á yrkinum.
– Lærarar eru meira vanir við struktur, 

sigur Ingun Joensen.
– Hjá okkum er alt meira leyst, sigur 

Gunhild Arge, pedagogur.
– Vit royna at dempa „støjin“, sigur 

Annika Joensen, lærari.
– Vit eru meira von við larm. Og hetta 

er ein skúli, og her skal eisini vera friður, 
sigur Gunnhild.

– Eg havi vant meg við, at tað er ófrið
ar ligt. Hetta er bara so spennandi, tað er 

tað fakliga,sum dregur hjá mær, og kanska 
eg eri vorðin meira tolerant at undirvísa 
smærri børnum, sigur Ingun.

– Eg haldi, at vit hava funnið eitt gott 
stev saman millum fakbólkarnar. Kanska 
eitt sindur torført í fyrstuni. Vit hava 
funnið okkara styrki saman, sigur Annika 
Joensen.

– Eg haldi ikki, at tann eini fakbólkurin 
kann vera hin fyri uttan í einum forskúla, 
og børnini fáa eina breiðari uppliving, tá 
tey eru saman við pedagogum og lærarum 
í senn, sigur Ingun Joensen.

– Eg haldi, at tað er gott, at pedagogar 
eisini eru saman við lærarum, tá ið undir
víst verður. Førleikin úr báðum fak
bólkunum ger, at børnini fáa meira, sigur 
Annika Joensen.

Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard

Sólin er nú farin um middag her í Leirvík. 
Børn ini, sum gingu í forskúla fyrrapartin, 
eru nú komin í frítíðaransingina og tey 
halda til akkurát nú í hølunum hjá Leir
vík ar Arbeiðsmannafelag, har Hall bjørg 
Eliassen er leiðari.

Aftaná skúlagongd í dag fáa tey stoktan 
fisk og eru kanska eitt sindur lin. Eg siti 
í køki num í frítíðarheiminum. Børn
ini kenna meg aftur frá undirvísingini í 
morgun. Leiðslan av forskúlanum í Leirvík 
er býtt sundur millum skúlaleiðaran Fríð
finn Johnsson og leiðaran fyri Fríð tíð ar
heim i num í Leirvík og hon eitur Hallbjørg 
Eliassen. Tað vil siga, at talan er um eina 
tví deilda leiðslu, har báðir fakbólkar eru 
um boðaðir.

– Børn missa nakað og børn fáa nakað 
við forskúla. Lærarar eru meira mál
rættaðir. Vit eru meira í prosessini. Hvat 
missa børnini? Tey missa eitt ár sum 
spæl andi børn. Tann dagin tú fer í skúla 
er tað klokkan sum stýrir. Hetta heldur 

Hallbjørg Eliassen og hon hevur gjørt 
eyg leið ingar og tankar um hetta, tá ið hon 
tekur móti børnunum, tá ið tey koma úr 
skúla num.

– Kanska eru børnini for leingi í for
skúla. Tey eru móð, tá ið tey koma aftur. 
Kanska skuldi seinasti tímin verið á stovn
inum. Skúlin er ikki innrættaður sum 
barna garður. Vit mugu alla tiðina taka atlit 
til fyrsta og annan flokk. Kanska skuldi 
forskúlin verið saman við fyrsta og øðrum 
flokki, tey smáu hava tørv á fyri mynd um, 
sigur Hallbjørg Eliassen.

Stór brOytInG
– Harafturat tað, at børnini skuldu eitt ár 
fyrr í skúla enn vanligt, var ein ovurhonds 
stór broyt ing, tá hugsað verður um, at 
man ikki hevði havt tær neyðugu fyri
reik ing arnar í sambandi við at byggja brýr 
millum stovn arnar, soleiðis at øll vóru 
trygg við hesi viðurskifti, bæði vaksin og 
børn.

– Námsfrøðingar og lærarar skulu ar
beiða saman og á jøvnum føti um hesi 56 

ára gomlu. Vit vita eisini, at námsfrøðingar 
og lærarar hava hvør sítt í skjáttuni at 
leggja á borðið. Sum námsfrøðingar taka 
vit okkum av børnunum, meðan tey eru 
millum 0 og 7 ár; og tí er tað púra ir rele
vant at siga, at námsfrøðingurin einki 
hevur at gera í eini leiðslu, ið fevnir um 
forskúlar, sigur Hallbjørg Eliassen.

kunnGErð um FOrSkúlar.
Kunngerð hevur ligið til hoyringar hjá av
varð andi pørtum.

– Tað er sera týdningarmikið, at vit geva 
okkum stundir at fara gjølliga inn í hesi 
viður skifti – at seta forskúlar á stovn – og 
ikki bert skunda eina kunngerð ígjøgnum. 
Eg gleðist tó yvir at síggja, at borgar stjór
in í Eysturkommunu ger viðmerkingar til 
kunn gerðina hjá mentamálaráð harra num 
um, at arbeiðsbýtið, ið nú er fiftyfifty, skal 
halda fram, heldur enn tað, sum menta
mála ráðharrin mælir til í kunn gerð ini. So
leiðis kann tilgongdin til undirvísing blíva 
meira livandi, sigur hon.

missa og fáa 
í for skúlanum
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Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Meðan tað eru fakfólk, sum hava eina 
greiða meining um, at tað er skilagott, at 
eitt barn verður undirvíst av lærarum so 
tíð liga sum gjørligt, eru tað eisini fakfólk 
sum hava eins greiða meining um, at hetta 
ikki er ein gongd leið. Ein av teimum er 
Elin N.W.Tausen, sum er leiðari á dag
stovn inum Løkjatúni á Argjum.

– Eg haldi, at fokusið er skeivt, tá ið vit 
halda, at lívið ikki byrjar fyrr enn barnið 
fer í skúla. Lívið byrjar longu í móðurlívi. 
Upp  gávan hjá pedagoginum er ikki at 
geva barninum frálæru. Pedagogurin skal 
geva barninum umstøður, soleiðis, at tey 
kunnu læra seg sjálvi. Okkara fremsta mál 
er at vekja forvitnið hjá børnunum sigur 
Elin Tausen.

– Tað, at fara í skúla er nógv meira enn 
bók stavir og tøl. Vit mugu geva børnunum 
før leika at hugsavna seg, at klára seg sjálvi. 
Eg eri sannførd um, at fokusið er skeivt, 
børn gerast fyrri skúlatroytt, um tey fara 
ov tíðliga í skúla, sigur hon.

allIr aldrar týdnInG
Elin Tausen er ikki í iva um, at allir aldrar 
hjá einum barni hava týdning. 

– Tað er sjálvur hugburðurin hjá sam
felag num til barnið, sum er skeivur. Eg 
upp livi at foreldur byrja ikki rættuliga 
at spyrja inn til tað námsfrøðiliga virk
sem ið fyrr enn børnini eru um seks ára 
ald ur, ella tá ið tey nærkast skúlaaldri. 
Peda gogarbeiði er annað enn ansing. Vit 
fyri reikað barnið til vaksna lívið. Børnini 
skulu hava eina kenslu av, at tey er sædd, 
hoyrd og viðurkend, sigur hon.

– Eg haldi at vit skulu ansa eftir at vit 
ikki flyta skúlan inn í barnagarðin, við 
at hava ov nógv fokus á skipaða læring. 
Tað týdn imgarmesta er at vit taka støði í 
forvitninum hjá barninum til at vilja læra. 
Okkara fremsta mál er at børnini varveita 
forvitnið og hugin til at læra.

– Og vit mugu sleppa fordómum fyri 
fak inum hjá hvørjum øðrum, hjá peda
gog um og lærarum. Eg eri ikki lærari og 

lær arin er ikki serfrøðingur innan mítt 
øki, sigur Elin Tausen.

– Børn sum fara úr barna garð inum eru 
klár at fara í skúla. Tey eru út rust aði til 
lívið og ikki bara til skúlan. Børn ini læra 
her hvørji tey eru, og hetta taka tey við 
sær gjøgnum alt lívið. Tey læra, at eg 
kann vera eg og hava fing ið eina sterka 
sjálvsmennsku. Tey hava lívs mót og eina 
kenslu av, at eg megni at møta teimum 
avbjóðingum, ið koma.

 IkkI kOPIEra
– Vit skulu ikki kopiera skúlan niður í 
barna garðin. Vit skulu finna eina javn vág 
millum barnagarð og skúla. Vit peda gog

ar skulu ikki í skúla at vera hjálp ar ar hjá 
lærarum. Tað hevði verið best fyri barnið 
um pedagogar fylgdu tí langt upp í fólka
skúlan. Vit hava eitt annað arbeiði við víkj
andi børnum enn lær ar in og skiftið er ov 
harðligt, tá ið tey i fyrsta flokki knapp
liga ikki longur hava peda gogar, sum 
hava umstøður at síggja tey. Tað er av
gjørt ongin grund at lækka skúla ald ur in. 
Okkurt barn er búgvið, tá ið tað er fimm 
okk urt annað, tá ið tað er níggju og tað ger 
einki um vit leingja um barndómin, sigur 
Elin Tausen.

vit skulu vekja 
forvitnið hjá børnum
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Ferðin úr 
barnagarði  

í skúla

KT am boð um, sum dagstovnar og skúlar 
kunnu brúka til at betra um skúla byrjan. 
Hendan verkætlan endar í ár.

umSkIFtI
Tað eru góðar grundir til at takast við um
skift inum í lívi barna. Eitt umskifti sýnir 
eitt skifti frá einum til nakað annað og 
slík skifti vísa seg ofta sum eitt brot. Tað 
lítla barnið gongur í tí trygga heimliga 
um hvørv inum og yvir í vøggustovuna, 
har alt er nýtt og fremmant. Her hvørva 
kendir luktir, lutir og fólk og nýggj koma 
til og heimurin hjá barninum víðkast og 
broyt ist í einum. Tað sama er galdandi, tá 
ið barnið fer úr vøggustovuni og í barna
garð in, ein nýggjur staður við nýggjum 
vaks num og nýggjum børnum. Men 
størsta skiftið er úr barnagarði í skúla. 
Her er talan um skifti millum tveir stovn
ar, eitt skifti millum tveir heimar, millum 
tvær peda gogiskar skipanir og mentanir. 
Børn menna sjálvi ymiskar hættir at fóta 
sær í hesum skiftinum í teirra lívi. Men 
tað eru eisini børn, har skiftið frá tí trygga 
og frælsa spæli umhvørvinum í barna garð
i num til tann meira skipaða ger an dis dag
in í skúlanum kann gerast ein tor før tíð, 
har vent verður upp og niður upp á alt. 
Seinasta granskingin innan økið peikar 
á, at skiftið frá barna garði til skúla inni
heldur trupulleikar fyri børn bæði innan 
menning, samleika, læru og sosialt. Frá at 
verða vælumtókt og væl fyri í barna garð
inum sum ókrýndur kongur á spæli pláss
inum, kann ein, har leik ur in í skúla num 
ikki stendur ovast, kenna seg av byrgdan 
og uttanfyri.

vantandI Samband
Tað hevur týdning at sláa fast at skiftið og 
brot í lívinum hjá einum barni ikki neyð
vendig vís eru fengd við trupuleikum ella 
eru vánalig. At venda nøkrum baki sum 
ikki er heppið og at skifta til nakað annað, 
ið er betri, kann verða við til at skunda 
undir menning barnsins og møgu leikar 
tess rætta vegin. Tað sum kann verða 
trupult fyri barnið er ikki skiftið í sær 
sjálv um, men heldur tvørrandi møgu leiki 
at binda saman tað gamla við tað nýggja, 
soleiðis, at tað nýggja kemur at standa 
sum nakað fremmant og skilt burtur frá 
royndum barnsins og tess tilvitsku. Hetta 
kann føra við sær, at barnið fær trupul
leik ar at kunna seg, at halda seg til og at 
kunna klára seg á ein tryggan og hóskandi 
hátt.

Tað hevur týdning fyri barnsins trivnað, 
menning og læring, at kunna knýta seg til 
onnur sosial høpi. Um tað ikki í barna garð
inum verða skaptar mynd ir av, hvat ið skal 
henda í skúla og í frí tíð ar heim inum, um 

barnið ikki fær høvi at gerast kunnugt við 
tað nýggja, sum bíðar, fyrr enn tað stendur 
mitt í tí og skúlin ikki megnar at knýta seg 
til tann pedagogiska veruleika, ið barnið 
kenn ir og kemur frá í barnagarðinum, 
stend ur barnið á berum og megnar ikki at 
skapa tey kensluligu og mentalu sambond 
millum tað barnagarðsbarn, sum tað var 
og tann skúlanæming, ið tað skal blíva til. 
Tað er sostatt upp til barnið sjálvt at skapa 
hesi sambond. (Cecchin og Larsen 2002)
Ein ferð uttan viðføri

Tað er eitt rák frá skúlans síðu, at møta 
børnum, sum um tey vóru fremmand, 
uttan samleika og uttan søgu hvat stovns
lívi viðvikur. Tað er sum um tey koma 
bein leiðis frá heiminum og slett ikki bera 
fleiri ára royndir og førleikar frá stovnum 
við sær. Tær royndir, upplivingar, spæl, 
vitan, kynst ur og lærdómur, sum børn 
hava við sær frá teirra tíð í barnagarðinum 
verða sjálvdan viðurkendar við skúla
byrjan sum eitt týdningarmikið viðføri. 
Tað ber til at hugsa sær, at dýrtkeyptar 
roynd ir hjá barninum hvørva á hesi ferð. 
Her eru upplagt ógagnnýttir møguleikar, 
ið børn kunnu fáa nyttu av á teirra ferð 
inn í skúlan. Eitt viðføri, sum kann verða 
við til at skapa tryggleika, at barnið kennir 
seg aftur og eina jaliga sjálvsmensku.

tvEIr HEImar, tvær mEntanIr
Stovnurin og skúlin standa ofta sum tveir 
sund ur skildir og á mangan hátt móti 
hvørjum øðrum, sum tveir heimar, ið ikki 
hoyra saman. Til tíðir eisini við øvugtum 
log ikki og virðum. Nakað sum barn ið 
fyrr er viðurkent fyri, eitt nú árræði, for
vitni, evnini at ímynda sær og at spæla 
kann ger ast ein trupulleiki í skúlanum. 
Børn kunnu tí vera í vanda fyri at standa 
í einum tómrúmi hvat erkennilsi við víkur, 
tí tær royndir tey koma við kunnu ikki 
altíð brúkast í eini skúlastovu. Tvørrandi 
sam bandið millum stovn og skúla hevur 
so statt tveir vegir og tveir partar. Barna
garð ur in, sum orsakað av tvørrandi vitan 
um og innlit í skúlan ikki megnar at rætta 
sín pedagogik frameftir og skúlin við síni 
vant andi vitan um barnagarðslívið ikki 
megnar at rætta sína undirvísing aftur eftir 
móti tí lívi, sum barnið kennir til og ta 
atferð og sjálvsfatan, ið tað er forankrað í.

Tann mátin skiftið millum skúla og 
barna garð gongur upp á, hevur stóran 
týdn ing fyri, hvussu barnið kemur at fata 
seg sjálvt sum eitt lærandi barn. Tess betri 
skúlin er til at taka í móti og knýta seg til 
tær pedagogisku tilgongdirnar, ið barn ið 
kennir frá barnagarðinum, tess størri er 
sannlíki fyri, at barnsins fatan av sær sjálv
um og tí nýggja leiklutinum sum skúla
næm ing ur vil ganga jaliga vegin. At barn ið 

vágar at trúgva á egin evni og menna álit á, 
at tað kann fóta sær í skúla um hvørv inum.

Tað, sum tykist at vera altavgerandi í 
hesum sambandi er, í hvønn mun barnið 
megnar at skapa ein meiningsfullan 
saman hang millum tær royndir, sum tað 
hevur við sær og tær nýggju, sum tað 
møtir í skúlanum. Tað er serliga gald
andi fyri sosialt tyngd børn og børn 
við serligum tørvi. Setningurin er tí at 
skapa møguleikar fyri sambandi millum 
barnagarð og skúla gjøgnum tað peda gog
iska og frálæruroyndirnar.

PEdaGOGISkar OG 
FrálæruavbjóðInGar
Avbjóðingin snýr seg í stóran mun um 
at kunna handfara skiftið peda gog iskt 
metodu messugt. Tað snýr seg um at 
kanna og leggja dent á barnsins tørv og 
á huga mál, teirra samleika, teirra søgu og 
kom pet ensu og serligu møguleikar. 

Hvussu pedagogikkurin í barnagørðum 
og frá læran í skúlunum kann hittast og 
arbeiða saman við skúlabyrjan útfrá teirra 
ser eyð kennum og ymiskleika, er ein sera 
týdn ing ar mikil avbjóðing í framtíðini, ið 
krevur samarbeiði tvørtur um fak mørk. 
Hetta er ein avbjóðing, sum rúmar bæði 
per són lig ar, sosialar og samfelagslig frá
sjón ir í samband við barnsins menning 
og eisini barnsins persónligu og sosi
alu búning. Fyrireikingin merkir ikki, at 
barnagarðirin skal yvirtaka und ir vís ing ar
upp gávurnar hjá skúlanum, men at kunna 
deila við skúlan tær serligu royndir og er
kenn ils ir, sum koma av teirra royndum 
við børnum í barnagørðum.

PEdaGOGISkt FramHald
Uppgávan í sambandi við skiftið er í stóran 
mun ein stovnspedagogisk uppgáva, sum 
snýr seg um at skapa ítøkiligar vegir og 
sam starvs samband millum hesar báðar 
skip an ir, barnagarð og skúla. Tað snýr seg 
um at menna hættir og amboð til at bera 
royndir víðari og at gagnnýta teir møgu
leik ar sum finst í barnsins barna garðs
søgu. Við øðrum orðum snýr tað seg um 
at finna eitt pedagogiskt framhald í skift
inum millum barnagarð og skúla, ið gevur 
barninum møguleika til at skapa týdn ing
ar mikil kenslulig og kognitiv sambond 
frá teirra tíð sum barnagarðsbørn. Her 
kunnu barnið og tey vaksnu seta av og 
byggja víðari á kendar royndir og vitan í 
upp byggingini av nýggjum erkennislum 
og læring. 

Hvussu eitt slíkt pedagogiskt framhald 
ítøki ligt kann setast í verk er nakað, sum 
skal umhugsast og definerast av pørtunum 
saman við foreldrunum.

Eftir Daniella Cecchin

Pedagogiski leikluturin stuðlar skiftinum 
frá barna garði til skúla. Áhugin fyri skift
inum frá barna garði í skúla og fríðarheim 
gerst alt størri innan tað politiska og innan 
tað pedagogiska. Meðan skúla byrjan fyrr í 
høvuðsheitinum var eitt privat mál og fyri
reik ingarnar til hetta var upp gáva for eldr
anna er hetta seinnu árini vorð in ein alt 
størri peda gogisk avbjóðing og upp gáva. 
Gransk ing hevur víst, at børn við skúla
byrjan eru ógvu liga ymiskt fyri og at tey 
møta skúla num við ymiskari bak grund, 
sum er tengd at fam iljun nar sosi alu og 
ment ar ligu bak grund og møgu leikum. 

(Høj holt 2001) Pedagogar kunnu í 
felag við for eld ur geva sítt íkast 

til skúla fyri reik ing ar nar við at 
stimbra undir møgu leik ar nar 

hjá børn um at klára skiftið 
til skúla á ein ja lig an hátt. 
Í framhaldi av teim um 
peda gog isku lesi ætlan
unum í 2004 og tí seinni 
settu í verk, dag til boðs
lóg í Dan mark, eru gjørd 
fleiri poli tisk og peda
gogisk til tøk í sam band 
við at skapa ein betri 
yvir gang og skúla
byrjan fyri børnini. 
Sein ast er sett í verk 
ein ministri el verk
ætlan um menn ing av 
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Forskúlin verður  
ikki trýstur ígjøgnum

Eftir Jústinus Leivsson Eidesgaard
Mynd: Bárður Eklund

Ein fyrrapartur í Mentamálaráðnum. Tað 
er fríggjadagur, og tað merkist á hug
lagnum inni i kaffistovuni. Her er góður 
hýrur. Bakstur frá bakaranum stendur á 
borð inum, og enn er somikið av fløva í, 
at smørið er lætt at smyrja. Kaffi angar í 
stovuni, og tey, sum roykja, skunda sær, 
tí tað besta bíðar uttanfyri í kuldanum 
og ófýsninum í vetrinum, sum er um 
miðjan aldur.

Helena Dam á Neystabø kemur inn í 
kaffi  stovuna fyri at vita, um eg eri kom
in. Eg skal tosa við hana um for skúlar. 
Og hon er ikki heilt liðug við ein annan 
fund. Hon hevur verið í press uni allan 
morgun og tað er ferð yvir henni. 

Helena hevur ongar ætlanir um at 
trýsta nakran forskúla niður yvir høvdið 
á nakrari kommunu í landinum. Tað 
slær hon fast, nú vit eru komin inn í eitt 
fundarrúm, og friður spakuliga kemur 
yvir hana, nú tað er eitt mál at tosað um, 
og allir hinir bóltarnir eru lagdir í eitt 
horn eina løtu.

– Tað einasta, eg havi gjørt við kunn
gerðini, sum nú er til viðgerðar, er at 
legimitera nakað, sum er í gongd. Ein 
kunngerð er einki í sær sjálvum, um 
ikki ein lóg er aftanfyri. Fólkaskúlalógin 
frá 1997 loyvir forskúlum, og tað er tað, 
kunngerðin peikar á, sigur Helena Dam 
á Neystabø.

– Tað eru ynskir um forskúlar, og eg 
havi einki annað val sum landsstýris
kvinna enn at fylgja fólkaskúlalógini, 
sum heim ilar forskúlum, sigur hon.

Tað hevur verið frammi um hvør skal 
hava leiðsluna í forskúlanum. Her er 
talan um, at tvey fakøki renna saman.

– Her er talan um tveir aktørar og 
teir verða noyddir til at leggja tilrættis í 
felag, sigur Helena Dam á Neystabø.

– Endamálið við kunngerðini er ikki 
at pressa forskúlan inn í skipanina ella 
at lækka skúlaaldurin. Her er talan um 
eina formalisering, sum stavar frá, at 
Eystur kommuna hevur sett ein forskúla 
á stovn eftir lógini. Vit áleggja ongari 
kommunu at fara undir hetta, sigur 
Helena avgjørd.

– Eitt heilt annað mál er, um tað er rætt 
at lækka skúlaaldurin. Tey hava gjørt tað 
í okkara grannalondum. Kanska er tað 
ein gongd leið.

– Børn læra væl í seks ára aldrinum. 
Tey eru opin, og kanska skulu vit útnytta 
tað. Tey eru forvitin og spæla sær við 
lærdóminum. Kanska skuldu vit hugsað 
um hetta fyri barnsins skuld. Og hetta 
krevur sjálvandi høgan etik og er nakað, 
sum skal diskuterast við foreldrini. Eg 
havi fult álit á lærarum og pedagogum 
saman við forskúlabørnum. Og er tað 
lættari hjá einum yngri barni at knekka 
lesikoduna, enn tá ið tað er komið í sjey
ársaldurin, hví skulu vit so ikki gera tað. 
Tað er ein spurningur, ið kann við gerast, 
sigur hon. 

– Og diskussiónin um, hvør skal bera 
útreiðslurnar til forskúla er fullkomiliga 
opin enn og eigur ikki at føra til 
trekleika í samband við, um vit skulu 
hava forskúlar ella ikki, sigur Helena 
Dam á Neystabø.
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Hendan greinin er skrivað, meðan 
Helena sat sum landsstýriskvinna. 
Hon varð ikki afturvald og er so
statt ikki í politikki í dag.
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