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Hjá okkum á Ternuryggi, hava vit raðfest 3 hugtøk, sum virðisgrundarlag, 
fyri okkara dagliga arbeiði. 

TRIVNAÐUR
Her meinast við, at stovnurin skal vera eitt umhvørvi, har øll trívast. Vit 
virðismeta trivnaðin hjá børnunum, foreldrunum og starvsfólkunum 
høgt, tí vit halda at trivnaður er grundarlagið undir allari menning. 

Vit vaksnu skulu vera góð við børnini, soleiðis at tey merkja at vit eru 
góð við tey, ynskja at møta teimum og skilja tey. Vit halda eisini, at tað er 
týdningarmikið at hava tað stuttligt í dagligdegnum. 





PERSÓNLIGIR FØRLEIKAR
Vit vilja styrkja sjálvskensluna, og sjálvsálitið hjá børnunum.  

Hett ar fyri at geva teimum eina jaliga hugsan um seg sjálvan.  

Sam stundis ynskja vit at børnini gerast so sjálvbjargin sum til 
ber. Við at leggja dent á hetta, geva vit børnunum eitt gott fun
dament í lívinum.

0/3 ar

MÁL u Vit vilja styrkja sjálvsvirði, sjálvkensluna og sjálv
sáliti hjá børnunum, og geva teimum eina jaliga hugsan um seg 
sjálvan. Vit leggja dent á at síggja tað einstaka barnið, vísa tí um
sorgan, vera nærverandi og duga at lesa barnsins intiativir.
 
Vit leggja dent á endurtøkur og at vera týðiligur. Hetta fyri at 
skapa tryggar karmar, har barnið hevur umstøður at royna 
avbjóð ingar. Vit vilja stuðla teimum, soleiðis at tey koma at 
 kenna sín samleika.

Vit ynskja at børnini gerast so sjálvbjargin sum til ber, í mun til 
aldurin.

TILTØK u Vit vísa børnunum, at vit hava virðing fyri, álit á og 
at vit góðtaka tey sum tey eru.

Vit eru í einum viðurkennandi samspæli við børnini, har vit síggja 
og fylgja teirra initiativum, og hjálpa teimum at seta orð á egnu 
hugsanir, ætlanir og kenslur.

Vit hava kontaktpersón til hvørt barnið, og harvið tryggja vit eitt 
sermerkt tilknýti til ein vaksnan.

Vit venda okkum til hvørt barnið, nevna tað við navni, og harvið 
vísa tí, at tað er nakað serstakt. Hetta verður m.a. gjørt, tá ið 
vit hava morgunløtu, og við at hava eina jaliga móttøku til tað 
einstaka barnið.

Børnini sita á føstum plássum, tá tey eta matpakka – saman við 
teirra kontaktpersóni.

Hvørt barnið hevur eina mynd av sær sjálvum á sínum stóli. 
Vit hava eisini familjumyndir og myndir av dagligdegnum, sum 
 hanga í barnahædd.

Vit hava spegl á gólvi, veggi og yvir skiftiborðinum.

Børnini skeinkja sjálvi við lítlum kannum, fáa sær sjálvi mat úr 
matpakkanum, brúka stiga til skiftiborð og vognar, og vit eggja 
teimum til sjálvi at lata seg í og úr klæðunum.

Tekin u Tá barnið vísur gleði og fatan av at hoyra sítt navn, 
síggja myndir og spegilsmynd. Tá vit síggja at tey mennast 
persónliga, vísa dirvi og vilja til at royna sjálvi, og at tey vísa gleði 
og stoltleika við at klára ymiskt.

4/5 ar

MÁL u Vit vilja styrkja sjálvsálitið og sjálvsvirðið hjá barni
num, og tað skal gerast vitandi um egna samleika. 

AT BØRNINI VERA SÆDD, HOYRD OG 
FÁA MENNANDI AVBJÓÐINGAR
Her meina vit, at børnini vera sædd, sum tað tey eru, og 
ikki hvussu tey heldur, skuldu, kundu ella eiga at vera. Tað 
at børn síggja og vera sædd, og tað at børn lurta og vera 
hoyrd, meta vit er grundarlagi fyri allari persónligari og 
sosi alari menning hjá børnunum. 

Okkara uppgáva, sum starvsfólk, er at menna, stuðla og 
hjálpa børnunum, til sjálvi at kunna. Børnini hava mennandi 
aldurssvarandi avbjóðingar, á stovninum, har støði verður 
tikið í tí einstaka barninum, og tí førleika tað hevur. Sam
stundis fáa børnini eisini mennandi sosialar avbjóðingar, so 
tey saman gerast klár til at fara víðari út í verðina. 

Fyri okkum er tað av stórum týdningi at hesi 2 hugtøk síggj
ast aftur í teimum 7 evnunum, í okkara Námsætlan.

Vit hava valt at býta námætlanina upp eftir aldur, 03, 45 og 
67. Tá ið tú lesur námsætlanina, eigur tú at hava í huga, 

at hóast okkurt mál, tiltak ella tekin stendur skriva undir 
ávísum aldri, so verður tað eisini tikið við í hinum aldurs
bólkunum. Vit ynskja ikki at skriva upp í saman, og vit síggja 
menningina sum eina heild. 

Tá vit, undir teymum ymisku evnunum skriva, at ”barnið 
skal” so skal hettar lesast, sum nakað vit vaksnu arbeiða 
við og stremba eftir, og ikki sum eitt krav til barnið. 

Vit síggja tað at spæla, sum tað mest umráðandi virksemið 
hjá einum hvørjum barni. Tí tað er ígjøgnum spæl at barnið 
mennist, fær arbeitt við sínum upplivingum og kenslum, og 
roynt seg sjálvan av á ymiskan hátt – tí er tað av alstórum 
týdningi, at barnið hevur møguleika fyri “bara” at spæla.
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Vit eggja børnunum til at royna ymiskt sjálvi, samstundis sum vit 
eru tilreiðar at stuðla, um tørvur er á tí. M.a. í mun til reinføri og 
hava ábyrgd fyri egnum lutum.

Vit hava ymisk tiltøk, og fara túrar, ið eru við til at geva barninum 
innlit í ymisk samfelags viðurskiftir. 

Tekin u Børnini vísa dirvi og áræði í dagligdegnum. Tey eru 
sjálvbjargin og duga sjálvi at taka ábyrgd av sær sjálvum.
 

SOSIALAR FØRLEIKAR
Tá vit tosa um sosialar førleikar, hugsa vit m.a. um at vera førur 
fyri at skapa sambond og felagsskap við onnur menniskju,  kenna 
empati, vísa øðrum virðing, duga at vera í relatión við onnur og 
kenna sosialar spælireglur. 

Hjá barninum er spælið eitt tað týdningarmesta amboðið til at 
mennast, skapa relatiónur, endurtaka upplivingar og arbeiða við 
kenslum. 

Sosialar førleikar eru lykilin til samspælið við onnur. Tað er har 
grundarlagið verður lagt fyri, hvussu vit mennast og flyta ok.

 

0/3 ar

MÁL u  Vit vilja læra børnini at virða hvønn annan, eins og 
virða og góðtaka ymiskleikarnir hvør hjá øðrum. Vit vilja læra 

børnini at seta seg inn í støðuna hjá øðrum (empati), samstundis 
sum vit ynskja, at børnini kenna síni egnu mørk.

Vit leggja dent á, at børn og vaksin tosa pent við hvønn annan. 

Vit skulu hava góðar relatiónur – bæði børn og børn ímillum og 
vaksin og børn ímillum.

Vit vilja læra børnini at spæla, tí í spæli læra børnini at styrkja 
teirra sosialu førleikar, loysa tvístøður, menna málið, styrkja 
 teirra hugflog og teirra kropsliga førleika. Teirra evnir at samla 
seg, eins væl og álit til onnur børn, verða eisini ment í spæli. 

TiLTøk u Vit eru tilvitaði um, at vit eru fyrimyndir fyri børn
ini. Vit tosa við tey á jøvnum føti, har vit sýna virðing. Vit hava 
jaligan málburð og vit leggja stóran dent á ikki at skelda.

Vit seta orð á kenslurnar hjá børninum, og hjálpa teimum við at 
skilja sínar egnu kenslur og kenslurnar hjá hinum. t.d. í tvístøðu 
og í gleði.

Vit leggja dent á at børnini læra at lesa av og viðurkenna hvønn 
annan. At geva rúm fyri øðrum og harvið eisini læra at bíða. T.d. 
tá vit hava Morgunløtu, at børnini geva fruktskálina víðari. 

Vit eru tilvitaði um, at vit læra hvønn annan at kenna, tá vit eru í 
relatión hvør við annan  at børnini skapa relatiónur í spælinum. 

Tí skil skapa vit rúm fyri spæli. Tað vil siga, at børnini eisini sjálvi 
avgera, hvat tey ynskja at gera/spæla, og hvar spæli skal vera og 
hvønn tey skulu spæla við.

Í mun til tey børnini, sum ikki koma av sær sjálvum í spælið, eru 
vit vaksnu tilreiðar at stuðla teimum.

Barnið skal stuðlast í at geva og móttaka rós, hava virðing fyri 
sær og øðrum, og at lurta og siga frá.

Umráðandi er at síggja og góðtaka at onnur hava øðrvísi virðir 
enn ein sjálvur.

Vit vilja stuðla børnunum í at hjálpast at, vísa umsorgan, gera og 
virða avtalur, og tillaga seg til tær ymisku avbjóðingarnar, tað 
møtir í dagligdegnum.

Barnið skal gerast sjálvhjálpið í mun til aldurin (lata seg í – úr og 
taka upp eftir sær).

TiLTøk u Vit seta einstaka barnið í fokus t.d. við at hava ja
liga samling, har øll siga eitthvørt gott um hvønn annan.

Vit tosa um at tað er gott at vit eru ymisk, og hvussu vit kunnu 
gagnnýta at tað er so.

Vit vaksnu geva hvørjum barnið stundir at tosa liðugt.

Vit geva børnunum ábyrgd, og stuðla teimum, tá tey hava hug at 
royna ymiskt, og geva teimum avbjóðingar, ið tey megna.

Vit vaksnu eru tilvitaði um at vit eru fyrimyndir, og lurta eisini tá 
vit ikki eru samd.
 
Børnini gera ymiskt saman, spøl og tiltøk, fara túrar har tey 
leiðast og bíða eftir hvørjum øðrum.

Tekin u Børnini kenna seg væl í dagligdegnum og vísa 
áræði til sjálvi at fara til verka. Tey vísa tolsemi, hjálpast at og 
bíða eftir hvørjum øðrum. Børnini vísa virðing hvør fyri øðrum.
 

 

6/7 ar

MÁL u Vit vilja at børnini hava eina styrkjandi og økjandi 
menning í teirra sjálvsáliti, sjálvskenslu og sjálvbjargni.

Vit vilja at tey kenna seg sjálvan, í mun til onnur, og kenna hvat 
ein kann vanta av teimum, og hvat tey kunnu vanta av øðrum. 

At tey kenna og føla virðing fyri sær og øðrum, samstundis sum 
tey kenna egnu mørk og duga at siga frá.

Børnini skulu gerast sjálvhjálpin, so at tey duga persónligt rein
føri, fyribyrgjandi fyrstuhjálp, kenna ferðslu og duga at bera seg 
rætt at.

Vit seta trivnaðin í hásæti har barnið virkar væl millum onnur, 
eins væl sum tað sjálvt tekur initiativ, og merkir ábyrgd til at 
skapa ein stuttligan og áhugaverdan dagligdag. 

TiLTøk u Vit lurta og práta við hvønn annan. Vit stuðla teim
um í at seta orð á egnu tankar, ætlanir og kenslur.

Vit tosa um at tað er gott at vit eru ymisk, og hvussu vit kunnu 
gagnnýta at vit øll ikki eru eins.

Vit vísa teimum álit og geva teimum ábyrgd, soleiðis at tey  kenna 
dirvi, gleði og hava sjálvsálit til at virka í dagligdegnum.

Vit tosa um avleiðingar og vandar – bæði heima og á stovni – við 
at tosa um fyribyrgjandi fyrstuhjálp. Vit tosa eisini um at vera 
umhugsin og at vísa hvørjum øðrum ans. 
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num. Vit vilja styrkja um relatiónirnar børn/børn og børn/vaksin 
ímillum.  

Børnini skulu duga at loysa tvístøður við at samráðast, og seta 
orð á tað sum tey ynskja og hava hug til. Tey vaksnu skulu vera 
tilvitaði um at møta teimum viðurkennandi og har tey eru nú.

TiLTøk u Tey vaksnu skulu skapa ein jaliga trivnað á stovni
num, við rós og tileggjan, so børnini kenna tryggleika, nærver
andi vaksin, tolni, rúm og frælsi til at mennast. 

Vit tosa um hvat børnini meta er rættvíst og órættvíst, og vísa 
á týdningin av, at vera tey størstu í barnagarðinum, og hvat tað 
inniber. 

Vit vísa teimum álit og geva teimum meira ábyrgd, í mun til tey 
yngru børnini. 

Vit virða at tey sjálvi samráðast og skipa egnar spælireglar, og at 
tey ikki ynskja at vera órógvaði í spælið.  

Vit vaksnu skulu vísa virðing í samspælinum, seta orð á kenslur 
og vísa umsorgan. 

Tekin u Børnini skilja millum happing og klandur, at tey 
taka um, tá onkur er keddur. Kenna mun á at slatra og at boða 
frá. Børnini gleðast um tá tað gongur gott hjá øðrum. Børnini 
duga at samráðast um ymiskt.

Børnini spæla væl saman í stórum og smáum bólkum, og duga 
at koma uppí spælið á ein jaligan hátt. Børnini sýna áræði til at 
royna eitt hvørt sjálvi.

SKAPANDI EVNI
Fyri trivnaðin og menningina hjá einum menniskja, er tað av al
stórum týdningi at tað er við til at skapa sítt egna lív. Umráðandi 
er, at rúm er fyri, at tað einstaka menniskja sleppur at nýta síni 
serstøku skapanarevnir. 

Skapandi evnir hava alstóran týdning fyri kensluna hjá menni
skjanum av at kunna geva seg til sjóndar, bæði upplivingar og 
kenslur   og kenna gleði við at skapa.

0/3 ar

MÁL u Vit vilja menna teirra skapandi, tónleikarligu og 
rytmisku evnir og harumframt styrkja teirra hugflog.

TiLTøk u Hetta gera vit við at vísa teimum á ymiskt tilfar. 

At vit lata tey sjálvi avgera hvat tey vilja gera/brúka av tí ymiska 
tilfarinum  at vit fylgja teirra initiativum.

Vit vísa vit hava virðing fyri tí, sum børnini gera, við at vit vísa 
tað fram/heingja tað upp, og at vit snakka við børnini um tað 
tey hava gjørt.

Vit syngja, lurta eftir tónleiki, nýta ymisk ljóðføri, dansa o.a.

Tekin u Tá børnini sjálvi vísa/siga at tey hava hug at gera 
eitt hvørt skapandi, og at tey vísa áhuga fyri at royna nýtt tilfar.

Tekin u Tá ið tað verður tosa pent og viðurkennandi við 
hvønn annan – bæði børn og vaksin.

Tá ið børnini geva til kennar, at tey skilja, at onkur er keddur ella 
glaður, og tá tey seta orð á kenslur hjá øðrum.

Børnini taka sjálvi stig til at spæla ymiskt – og vinarbond vera 
skapt.

 

4/5 ar

MÁL u Barnið skal stuðlast so tað fær virðing fyri sær 
sjálvum, eins væl og øðrum. Barnið skal kenna, at tað hoyrir til 
felagsskapin, skilja sosialar spælireglur, duga at loysa tvístøður 
og kenna góðan atburð.

Barnið skal stuðlast so tað dugir og torir at taka stig til at koma 
uppí spælið hjá øðrum. Barnið skal hava førleikar til at vera í 
relatión við onnur og at skapa vinarbond. Tað skal duga at liva 
seg inn í kenslurnar hjá øðrum, at lesa av mørkini hjá øðrum, at 
lurta, eins væl og at siga frá. 

TiLTøk u Vit eru fyrimyndir og vísa virðing hvør fyri øðrum. 
Vit seta orð á og stuðla teimum í tí tey gera. Vit læra tey at lurta 
og kjakast á javnum føti. 

Børnini vera skipaði í bólkar, har vit tilvitaði gera tiltøk, ið eru við 
til at styrkja um relatióninar børn/børn og børn/vaksin ímillum.  
Vit tosa við børnini um góðan atburð.

Vit geva rúm, har tey hava møguleika at spæla í smáum bólkum, 
eins væl og vit vísa børnunum á týdningin av, at eingin skal ken
na seg uttanfyri. Vit tosa við børnini um vinarbond og um at vera 
góð hvør við annan. Vit seta orð á kenslur og um týdningin av at 
seta seg inn í støðuna hvør hjá øðrum.

Tekin u Børnini sýna virðing hvør fyri øðrum og hava 
siðiligan atburð. Børnini spæla væl saman í stórum og smáum 
bólkum, og duga at koma uppí spælið á ein jaligan hátt. Børnini 
sýna áræði til at royna eitt hvørt sjálvi.

Børnini duga at siga frá kenslum og at seta seg í støðuna hjá 
øðrum.  

 

6/7 ar

MÁL u Vit vilja stuðla børnunum í at menna empati, kens
l una av at hoyra til og kenna seg sjálvan í mun til onnur.

Vit vilja stuðla børnunum soleiðis, at tey fáa økta fatan av hvat 
er rætt og skeivt.

Barnið skal gerast kropsliga tilvitað. Her meinast m.a. við at tey 
67 ára gomlu børnini eru nú so stór og krevja tí aðrar umstøður 
og avbjóðingar. Harumframt inniber henda kropsliga broyting, 
at tey skulu kenna síni mørk, eins væl og egna styrki.

Børnini skulu sýna virðing fyri hvørjum øðrum og megna at seta 
seg sjálvan til síðis í ávísum førum, og kenna sosialar spælireglar 
– tey skulu uppliva og merkja at tey eru tey størstu í barnagarði

8
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NÁTTúRA OG UMHVØRVI
Vit eru øll ein partur av tí umhvørvi, vit liva í. Fyri at vit framhald
andi kunnu virka og trívast, og framhaldandi skulu hava eina 
virkna náttúru, er neyðugt, at vit læra børnini um náttúruna og 
at hava virðing fyri umhvørvinum. 

 

0/3 ar

MÁL u
Vit vilja víðka um teirra sjónarring, har tey m.a. møta teimum 
ymsu árstíðunum, síggja djóralívið og fáa ymiskar upplivingar. 

Vit vilja eisini geva børnunum ymiska sansastimbran í náttúruni. 

TiLTøk u 
Vit leggja dent á, at børnini koma út, so ofta sum til ber, og har
við koma tey at kenna tær ymisku árstíðirnar.
 
Vit brúka okkara spælipláss nógv, og har vera teirra sansir stim
braðir gjøgnum spæl.
 
Vit fara túrar í nærumhvørviðnum, eins væl og longri túrar.

Vit brúka tilfar úr náttúruni til ymiskt skapandi saman við børn
unum.
 
Børnini fáa ymiskar sansiupplivingar við at hoyra, síggja, røra, 
lukta og kenna. Vit geva børnunum møguleikar at koma út í 
nátt 

úruna at leita eftir kyknum, hyggja at ymiskum djórum, og tosa 
við børnini um hetta.

Tekin u
At børnini vísa gleði, undran og forvitni fyri broytingunum í nátt
úruni. Tá børnini duga at seta orð á djór, djóraljóð og ymiskt nát
túrutilfar. Tá børnini vísa at tey brúka og styrkja teirra sansir – og 
at tey halda tað er deiligt.

 

4/5 ar

MÁL u
Vísa á, hvat rørist í okkara náttúru, í mun til aðrastaðni.

Børnini eiga at kenna týdningin av at virða náttúruna og 
djóralívið, samstundis sum tey skulu møta árstíðunum og ymisk
um náttúrufyribrigdum.

TiLTøk u
Vit fara út at kanna, og tosa um, hvat rørist í náttúruni og hví  
hjá okkum og aðrastaðni. 

Vit tosa um, hvussu vit gagnnýta land og havumhvørvið.

Tekin u
Við at hoyra børnini tosa um, kanna og undrast yvir ymisk nátt
úrufyribrigdi. At børnini vísa at tey eru góð við nærumhvørvið, 
m.a. koyra rusk í ruskílatið.

At tey vísa gleði um tað tey hava gjørt, gera rørslur til tónleik og 
eftirlíkna hvønn annan – og at tey eru stolt.

4/5 ar

MÁL u Barnið skal kenna gleði við at skapa ymiskt, og 
denturin skal leggjast á gerðina og upplivilsi, heldur enn úrslitið.
Rúma og møta tí skapandi barninum.

TiLTøk u 
Vit skulu stuðla barninum í tí sum hugtekur og fylgja sporum 
barnsins, m.a. við at verða áhugaði, hyggja, lurta og spyrja inn til 
verkið, og hjálpa barninum við tí, ið tað er í holt við.

Vit lesa søgur, syngja, spæla sjónleik, og gera søgur saman við 
børnunum.

Vit fara út í náttúruna, og nýta ymiskt tilfar úr umhvørvinum.

Tekin u
At barnið vísur gleði við at skapa og taka av nýggjum avbjóðing
um. At barnið deilir sínar upplivingar og gleðist yvir at vísa fram 
tað barnið hevur skapað.

6/7 ar

MÁL u
Barnið skal gleðast yvir at skapa frítt og sjálvstøðugt. Umstøður
nar skulu vera góðar til at liva seg inn í gerðina – hetta bæði sjálvi 
og saman við øðrum.

TiLTøk u
Vit skipa fyri dansi, práti og vísa fram. Vit leggja dent á at vísa 
teimum á ymiskar møguleikar at skapa, og at nýta tilætla, eins 
væl og ótilætla tilfarð. Vit vaksnu eru jalig, sum stuðla, hjálpa og 
rúma tí fría skapandi barninum. Í hesum fylgja vit sporunum hjá 
børnunum. Vit vitja eisini ymisk søvn og framsýningar.

Tekin u
Við at børn og vaksin vísa gleði og nøgdsemi, meðan vit skapa. 
At børn og vaksin hava virðing fyri tilfarinum, ið nýtt verður. At 
børn og vaksin virða og geva rúm fyri tí skapandi.
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4/5 ar

0/3 ar

MÁL u
Læra børnini føroyskar sangir, skjaldur og orðatøk, eins væl og 
vit stuðla og geva rúm fyri nútíðar barnamentan.

Læra um djór, blómur, støð, fløgg, siðir og merkisdagar.
Hvar komi eg frá, fólkasløg, munur á bygd og bý.

TiLTøk u
Vit tosa um søguna aftanfyri sangir, skjaldur, kvæðir og orðatøk, 
eins væl og vit tosa við børnini um tað, sum rørist í teirra barna
mentan. 

Vit fara út í náttúruna og hyggja eftir tí, ið har rørist, og tosa um 
okkum í mun til onnur lond. 

Tekin u
Børnini vísa áhuga og kenna aftur sangir, djórasløg o.a. Børnini 
tosa við hini børnini, eins væl og við vaksin, um ymiskt, ið hoyrir 
til barnamentanina. Tey taka ymiskt tilfar við á stovnin og halda 
tað er stuttlig at finna nýggja vitan á alnótini. Børnini taka sjálvi 
stig til at nema við økið. 

 

6/7 ar

0/3 ar

MÁL u
Vit vilja læra børnini nútíðar og gamlar siðir, og stuðla teirra 
egnu persónligu mentan. Samstundis vilja vit geva teimum eitt 
innlit í almenna og samfelagsliga vitan.

Vit vilja fylgja sporinum hjá børnunum og kveikja teirra forvitni.

TiLTøk u
Vit tosa um søguna aftanfyri sangir, skjaldur, kvæðir og orðatøk, 
eins væl og vit tosa um Xfactor, Talent osv.
 
Farið verður út í náttúruna, har vit hyggja eftir tí, ið har rørist. 

Vit tosa um okkum í mun til onnur lond, og tosa um og skipa fyri 
tiltøkum, ið geva innlit í samfelagslig viðurskiftir. 

Vit sýna fram tað tey uppliva og skapa.

Teldan verður nýtt sum amboð.

Tekin u
Børnini vísa áhuga og kenna aftur sangir, djórasløg o.a. At Børn
ini vísa áhuga og kenna aftur ymiskt, ið rørist í samfelagnum. 
Børnini vísa gleði og síggja fram til høgtíðir og merkisdagar.

 

6/7 ar

MÁL u
Vit vilja lýsa og vísa á hvat rørir seg í náttúruni og umhvørvinum, 
og læra tey ymisk djóra og plantu sløg.

Vit vilja gera børnini tilvitaði um virði av at endurnýta og 
gagn÷nýta okkara náttúrutilfeingi. 

Vit ynskja at børnini skulu halda tað vera stuttligt og deiligt at 
vera úti, og at kveikja áhuga fyri tí, ið rørist í náttúruni.

TiLTøk u
Vit tosa um landalæru og hvussu ymisk londini eru, og tosa um 
endurnýtslu og um at halda umhvørvið reint. Sjónligt lærandi til
far er á stovninum.

Vit kanna hvønn leiklut hvør einstakur skapningur hevur fyri vist
skipanina. 

Vit eru tilvitaði um at skapa rúm og tíð fyri tí forvitna barninum, 
eins væl og vit eggja til forvitni.

Tekin u
At børnini eru forvitin, spyrjandi og kannandi.
At børnini eru tilvitaði um at endurnýta og vera góð við um
hvørvið. 

SIÐIR OG MENTAN
Týdningarmikið er at vit kenna okkara mentan og siðir, í mun til 
onnur lond og fólkasløg. Hetta er við til at skapa okkara sam
leika.
 
Vit halda høgtíðirnar og tosa um “okkara” siðir í mun til aðrar, 
við støði í kristnum virðum. Tó halda vit at trúarlív barnsins er 
uppgávan hjá foreldrunum. 

Í hesum er eisini umráðandi at vit hugsa um “barnamentan”. At 
vit eisini her fylgja slóðum barnsins.

 

0/3 ar

MÁL u
Vit vilja vísa børnunum á teir siðir og ta mentan vit hava her í 
Føroyum, t.d. høgtíðir, føðingardagar, Grækarismessu, Flagg
dagin o.a.

TiLTøk u
Vit hátíðarhalda tær ymisku høgtíðirnar við at vísa á eitt hvørt, ið 
eyðmerkir høgtíðina, t.d. sláa tunnu á føstulávint, vit dansa um 
jólatræ o.a. og gera skapandi ting, ið hoyra høgtíðini til.

Tekin u
At børnini vísa áhuga, kenna til og kenna aftur, t.d. tá børnini 
síggja eitt flagg á føðingardegi, vísa tey gleði.
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Børnini eiga at kenna sunnan og góðan mat. Børnini skulu tora, 
kunna og dáma at royna nýtt og at flyta mørk.

TiLTøk u
Vit gera rørslur til sang, tosa um kroppin, læra vælveru gjøgnum 
massagu og fótabað. Tað eru spennandi avbjóðingar inni og úti, 
har børnini hava møguleika at flyta mørk.

Vit fara ymsar túrar, eins væl og børnini spæla frítt úti, klatra, 
rokast o.a.

Øll eru við til at matgera og tilvirka matin, so tað sær innbjóð
andi út. Børnini skulu eggjast at royna nýggjan mat.

Tekin u
Vit síggja, eins væl og at børnini merkja menning. At børnini 
 kenna gleði við at røra seg, og at royna nýggjan sunnan mat.

 

6/7 ar

MÁL u
Børnini skulu hava rørsluligar avbjóðingar. 

Vit vilja stimbra allir sansir barnsins og barnið skal koma at kenna 
sín egna kropp.

Vit vaksnu royna at verða góðar fyrimyndir fyri børnini. Vit leggja 
dent á at hava ein sunnan og stuttligan dagligdag. Børnini skulu 
eisini í ávísan mun gerast tilvitaði um at velja rætt.

TiLTøk u
Børn og vaksin eru virkin inni og úti. Vit spæla bólt, súkkla, svim
ja, klatra, dansa, renna og hoppa. Stovnurin er innrættaður, so 
børnini fáa rørsluligar avbjóðingar. Vit síggja, eggja og rósa teim
um.

Børnini fáa sunnan mat. Samstundis skipar stovnurin fyri tiltøk
um, ið varpa ljós á kropp, heilsu og rørslu.

Tekin u 
Tá vit síggja at børnini støðugt mennast rørsluliga í spælið, at tey 
læra ymiskt nýtt og vísa dirvið til at royna nýggjar avbjóðingar.

Ímt til sunnan lívsstíl, síggja vit tað, m.a. við at børnini dáma at 
fáa sunnan mat á stovninum eins væl og tey hava sunnan mat
pakka við.

KROPPUR, HEILSA & RØRSLA

Nú sum aldri áður, verður ljós varpa á týdningin av at røra seg 
og at eta heilsugóðan kost. Av tí at okkara liviháttur er broyttur 
nógv seinastu árini, er neyðugt at vit í størri mun eru tilvitaði um 
at røra okkum og at eta heilsugóðan kost.

Børnini eiga tí sjálvi at læra at taka ábyrgd fyri sínum egna  
kroppi. Tey skulu gerast tilvitaði um, hvat er gott fyri at skapa ein 
virknan og sunnan kropp.

Børn eru full av orku og ágrýtni, og hava tørv á  kropsligum av
bjóðingum. Hetta er neyðugt fyri at tey kunnu læra kroppin at 
kenna.

Umráðandi er at børnini uppliva gleði og viðurkenning av egna 
kroppi – samstundis sum tey hava tað stuttligt.

 

0/3 ar

MÁL u
Okkara mál er at børnini við spæli mennast rørsluliga. At tey 
koma at kenna, hvussu kroppurin er settur saman. Samstundis 
leggja vit dent á at hava ein sunnan gerandisdag.

TiLTøk u
Rúmini eru innrættað, so børnini fáa rørsluligar avbjóðingar. Til 
dømis hava vit beinkir at klatra og hoppa av. Vit hava stigar til 

skiftiborð og vognar. Børnini klatra sjálvi uppá Tripp Trapp stólar 
o.a.

Garðurin er eisini innrættaður so børnini fáa rørsluligar avbjóð
ingar. T.d. borgir, náttúrøki, sparkivøllur o.a. har børnini hava 
møguleika at styrkja teirra samskipanarførleikar. 

Børnini skulu eisini hava møguleika at renna, súkkla og ganga 
túr. 

Sum heild leggja vit dent á, at vit hava ein sunnan gerandisdag 
her í Býlingshúsinum. Vit leggja dent á, at børnini fáa sunnan 
millummála, samstundis sum vit eggja foreldrunum til at geva 
børnunum sunnar matpakkar. Hartil leggja vit eisini upp til at 
foreldrini bjóða sunt til føðingardagar.

Tekin u
Tá vit síggja at børnini við spæli, dáma og megna tær ymisku 
rørsluligu avbjóðingarnar, og at tey læra nýggj ting. At tey klára 
at samla seg í spæli, tá tey eru í holt við okkurt sjálvi og tá tey 
sita við borðið. 

Í mun til sunnan gerandisdag, síggja vit tað m.a. við at børnini 
halda at tað er deiligt at fáa sunnan mat. 

 

4/5 ar

MÁL u
Børnini skulu koma at kenna sín kropp, sínar sansir og skulu 
mennast kropsliga. Tað skal kennast natúrligt og deiligt at røra 
seg.
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MÁL OG SAMSKIFTI
Tann málsliga menningin er neyvt samantengd at umhvørvinum 
hjá børnunum. Tað er avgerandi, hvussu og hvussu nógv verður 
samskift við barnið, tí tað er í samskiftinum, at barnið mennir sítt 
mál – bæði talu og kropsmál. 

Jú ríkari og fjølbroyttari málið er, jú betri møguleika hevur barnið 
at ogna sær sítt egna mál. Menningin av málinum er bundin at 
teimum upplivingum og royndum, sum barnið ger sær.

 

0/3 ar

MÁL u 
Vit vilja styrkja teirra mál. Vit seta orð á fyri tey. Vit sanna tað 
børnini siga, við at endurtaka teirra orð. Hetta gera vit fyri at 
styrkja teirra málsligu menning, og fyri at stuðla teimum í teirra 
samskifti við onnur.

Vit royna at síggja og avlesa teirra kenslur og ætlanir.

TiLTøk u
Vit seta orð á tað vit gera í dagligdegnum. T.d. tá vit eru úti, seta 
vit orð á tað, sum vit síggja. 

Vit hava fast morgunløtu, har vit brúka “málposar” (ein málposi 
er ítøkiligir lutir, ið ímynda teir ymisku sangirnir vit syngja. T.d. 
“Lítli Pætur Eiturkoppur”, so hava vit ein eiturkopp í posanum).

Vit brúka eisini “málkuffert”, ið hevur sama endamál sum mál
posarnir. Ymiskt er, hvat er í málkuffertinum. Tað kann til dømis 
vera djór, klæðir ella køkslutir o.a 

Vit spæla dukkusjónleik, lesa bøkur, ríma við orðum, hava 
ymiskar hond- og fingradukkur o.a. 

Vit stuðla teimum at siga til og frá í tvístøðum og í spæli. Vit vísa 
teimum á, at tað er í lagi at halda fast í sítt. T.d. tá eitt annað barn 
vil hava eina leiku frá einum, er tað í lagi at hitt barnið verður 
kedd/ur.

Tekin u
Børnini byrja at syngja við, og kunnu seta orð á innihaldið í posu
num, og tey vísa gleði við tí. 

Børnini byrja at tosa, og at seta orð saman til setningar.

At tey sjálvi vísa ein áhuga fyri at samskifta børn og børn ímill
um.

Børnini duga alsamt betri at siga/vísa, hvat tey vilja.

 

4/5 ar

MÁL u
Børnini skulu menna teirra samskiftis møguleikar, bæði kropsli
ga og málsliga, soleiðis at tey gerast før fyri at geva seg til kenn
ar, og deila sín innara heim við onnur. Tey skulu gerast før fyri at 
gera avtalur og læra spælireglur. Harumframt skulu børnini læra 
at lurta og at taka til sín tað, sum onnur siga.

TiLTøk u
Vit siga søgur, har vit tosa um innihald og orð í søguni. Vit siga 
skjaldur, syngja og hava sangspøl. Vit læra børnini at spæla við 
rím, so at tað er stuttligt. Børnini hava møguleika at nema við 
samskiftistøkni. 

Vit sanna tað børnini siga, tó uttan at vit rætta. Vit vísa á týdnin
gin av kropsmáli og andlitsbrøgdum hjá hvørjum øðrum.

Vit geva okkum tíð og skapa rúm at práta, lurta og skilja.

Tekin u
Vit síggja støðuga menning, og kropsmál og talumál gerst 
 alsamt ríkari. Barnið gerst alsamt betri til at lurta og at seta seg 
inn í støðuna hjá øðrum.

 

6/7 ar

MÁL u
Vit vilja skapa karmar fyri tí undrandi, tí forvitna og spyrjandi 
barninum – hetta børn og børn ímillum og børn og vaksin ímil
lum.

Vit tosa um og lýsa teir spurningar og tvístøður, børnini eru upp
tikin av. Vit tosa við barnið um tað, sum rørir seg í samfelagnum, 
og økja um vitan og gera málið ríkari.

Eisini vilja vit gera barnið ført fyri at velja til og frá í nútímans 
samskiftistøkni. 

TiLTøk u
Hetta gera vit við at vit skapa tryggar, og samstundis avbjóðandi 
karmar, fyri børnini, har tey sleppa at royna seg, flyta mørk og 
mennast. 

Vit skipa fyri tiltøkum, sum eru serstøk hesum 
aldursbólki. T.d. uppgávur, spøl og vitja ymisk 
støð. Samstundis skipa børnini fyri teirra egnu 
tiltøkum.

Vit virða teirra tørv á teirra persónliga rúmi, 
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samstundis sum vit eru tilstaðar, tosa, lurta og spyrja spyrjandi 
inn til barnið og til tað, sum hugtekur barnið.

Tey vaksnu skula vera opin fyri tí forvitna barninum, lata børnini 
siga frá og tosa um tað, ið tey skapa.

Tekin u
Vit síggja at børnini t.d. duga at loysa tvístøður, uttan hjálp frá 
teimum vaksnu, og at tey duga at siga, hvat tey vilja og hava hug 
til – duga at samskifta.

Okkara 3 hugtak í virðisgrundarlagnum er Foreldrasamstarv.

Vit meina, at fyri at hava ein góðan stovn, har øll trívast og men
nast, er av alstórum týdningi at hava eitt gott foreldrasamstarv 
 foreldrini kenna jú børnini best. 

Vit meta, at tað er sera týdningarmikið, at vit geva okkum tíð at 
taka væl ímóti børnum og foreldrum, hvønn dag og at heim og 
stovnur samstarvar.
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