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Leiðreglur fyri upptøku av næmingum í kommunalu fólkaskúlarnar í Tórshavnar 
kommunu  

 
Heimildir og lógargrundarlag  
Sambært fólkaskúlalógini hevur kommunustýrið ábyrgdina av rakstrinum av skúlunum í kommununi.  
Kommunustýrið hevur skyldu at skipa fyri, at íbúgvarnir í kommununi hava møguleika at fáa  
undirvísing sambært § 26 í lógini, og at fígging er tøk til hetta.  
Rætturin til skúlagongd í eini kommunu er tengdur at bústaðnum.  
 
Tórshavnar kommuna er býtt upp í skúlaøki, mørkini verða lagað eftir tali á børnum, sum skulu í 
skúla, og mørkini kunnu tí flyta frá einum ári til tað næsta. Skúlaøkini verða løgd á torshavn.fo 
áðrenn innskriving, og tað verður heitt á foreldur, sum skulu skriva børn inn í forskúla og 1. flokk at 
kunna seg um, hvønn skúla teirra barn hoyrir til.  
 
Innskriving í forskúla og fyrsta flokk  
Roynt verður altíð at lata barnið sleppa í skúla so nær heiminum sum gjørligt. Men búgva stórir  
árgangir av børnum nærhendis einum ávísum skúla, kann verða neyðugt at flyta næmingar í annan  
skúla enn tann, sum er næstur heiminum.  
 
Avgerð um pláss verður tikin við støði í hesum meginreglum:  
 
Forskúli:  
1. Innskrivingin er komin, áðrenn freistin er farin  

2. Barnið hevur systkin í skúlanum  

3. Barnið býr í grundupptøkuøkinum hjá skúlanum 1  
 
Fyrsti flokkur:  
1. Barnið gongur í forskúla í skúlanum  

2. Innskrivingin er komin, áðrenn freistin er farin  

3. Barnið hevur systkin í skúlanum  

4. Barnið býr í grunduuptøkuøkinum hjá skúlanum  

5. Onnur serlig viðurskifti  
 
Flyta til Tórshavnar kommunu  
Foreldur at næmingum, ið flyta til Tórshavnar kommunu í einum skúlaári ella til skúlaársbyrjan, skulu 
søkja undir sjálvavgreiðslu á torshavn.fo  
 
Tillutanin av næmingum til skúlarnar er við støði í ynskjunum hjá foreldrunum og út frá fylgjandi 
meginreglum:  
1. um pláss ikki er í skúlanum í upptøkuøkinum, verður víst á pláss í øðrum skúla  

2. atlit verður tikið at frástøðuni frá bústaðnum til skúlan, so skúlaleiðin ikki er óhøgliga long  
 
_______________________  
1Skúlarnir hava grundupptøkuøki, mørkini á økjunum kunnu tí flyta frá einum ári til tað næsta, tí tey verða lagað eftir 
mettum talið á børnum í ymsu økjunum, ið skulu í forskúla og 1. Flokk, Grundupptøkuøkini verða løgd á torshavn.fo um 
heystið áðrenn innskriving.  



Næmingar búsitandi í øðrum kommunum  
Meginreglan er, at næmingar búsitandi í øðrum kommunum fáa ikki pláss í skúla í Tórshavnar 
kommunu.  
 
Næmingar, sum flyta í aðra kommunu í einum skúlaári, kunnu halda fram í skúlanum í Tórshavnar  
kommunu tað, ið eftir er av skúlaárinum.  
 
Um tøk pláss eru, kunnu næmingar úr øðrum kommunum tó verða skrivaðir inn í Nám X, sum er 10. 
flokstilboðið í Tórshavnar kommunu. 
  
Nám X:  

 næmingarnir verða skrivaðir inn á heimasíðunum hjá Eysturskúlanum  

 foreldrini fáa boð frá skúlanum, um næmingurin fær pláss  

 umsitingin hjá Tórshavnar kommunu fær boð um hesar næmingar frá skúlunum  

 skúlagjald verður kravt fyri næmingarnar  
 
Gestanæmingar  
Víst verður til leiðreglur um gestanæmingar https://www.torshavn.fo/media/opzpfcu0/leiðreglur-
fyri-upptøku-av-gestanæmingum-í-tórshavnar-kommunu.pdf J.nr 16/02458  
 
Næmingatal  
Sambært fólkaskúlalógini § 20 skal næmingatalið við skúlaársbyrjan vanliga ikki at fara upp um 24 í  
hvørjum flokki.  
Meginreglan í Tórshavnar kommunu er, at í mesta lagi 24 næmingar verða tiknir inn í hvønn flokk. 

 

Leiðreglur samtyktar í trivnaðarnevndini tann 15. november 2022 


