MENTAMÁLARÁÐIÐ

Kristina Háfoss, landsstýriskvinna
Landsstýriskvinnan bjóðaði vælkomin til ráðstevnu um námsætlanir og samskipan í
útbúgvingarverkinum við hesum orðum – Norðurlandahúsið, 25. august 2008:

BYGGJA BRÚGV FRÁ DAGSTOVNI TIL HÆGRI LESTUR
“Sum ein dropi í havinum”.
Soleiðis verður ofta tikið til, tá kenslan er, at eitt virksemi ikki ger stórvegis mun.
Men kundi hetta ikki tað sama verið nýtt um virksemi, ið ger stóran mun ?
Tí hvat var havið uttan dropar ?
Vit vita hvussu heilt smá árin – upprunaliga kanska nakrir einstakir dropar - á havinum
kunnu vaksa seg til stór ringárin, og elva til stórar broytingar.
Tað sama ger seg galdandi fyri virksemið, ið vit nú skulu í gongd við. Tær námsætlanir,
sum í næstum verða orðaðar verða sjálvt grundarlagið undir allari okkara
útbúgvingarskipan, og koma tí at geva ómetaliga stór ringárin á alt samfelagið.
Hetta er ein avbera spennandi uppgáva – og eisini ein stór ábyrgd.
Tillaging er lyklaorðið
Skulu Føroyar standa seg í altjóðagjørda heiminum, er eitt av lyklaorðunum - tillaging.
Tað eru tey lond, ið skjótast kunnu tillaga seg til nýggjar og broyttar fyritreytir, ið koma
at standa seg best – og um tey bera seg rætt at – fáa størstu vælferðina.
Føroyar eru partur av norðurlondum, og í flest øllum norðurlondum verður øll
skúlaskipanin javnan endurskoðað. Hetta verður gjørt fyri at tillaga úbúgvingarnar,
vitanarstøðið og harvið samfelagið til broyttu fyritreytirnar í og uttanfyri landaoddarnar.
Nú skulu vit eisini í Føroyum seta ferð á hetta arbeiðið. Endamálið er at tryggja, at eisini
føroyska útbúgvingarskipanin verður millum heimsins bestu nú og framyvir.
Byggja brúgv frá dagstovni til hægri lestur
Ein av høvuðsavbjóðingini í menningini av útbúgvingarskipanini er at byggja brýr
ímillum ymisku útbúgvingar- og menningarpallarnar, sum okkara børn og ungu ferðast á
í dag.
Arbeiðið, ið tit nú fara undir at gera, fer at gera skiftið lætt og ómakaleyst - úr dagstovni
í fólkaskúlan, úr fólkaskúlanum í miðnám og úr miðnámi til hægri lestur.
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Hetta tí at greið mál verða sett fyri hvørt menningar- og útbúgvingarstig, og at tryggjað
verður, at greiður samanhangur og vøkstur er frá einum stigi til annað.
Fyri hvørt einstakt barn ella ungdóm, skal tað kennast sum at fylgja einum havstreymi,
ið ger tað lætt hjá teimum at flyta seg úr einum menningarstigi í næsta.

Námsætlanir týðandi grundarlag
Endurskoðan av skúlaskipanini fevnir um nógvar tættir. Men við hesari ráðstevnu
verður skjøtil settur á ein tann mest týðandi tættin, ið er at dagføra námsætlanir frá
dagstovni til lokið miðnám.
Námsætlanir eru grundstøðið undir allari undirvísing og menning, og uppgávan fyri
framman fer tí í stóran mun at ávirka alt vitanarstøðið og dygdina í føroyska
samfelagnum.
Hetta er ein avbera týðandi uppgáva, ið tit eru vald út til at loysa, júst tí, at tit verða mett
at vera tey, ið eru best skikkað til at loysa uppgávuna til hægsta karakter.
Streyma móti vitanarsamfelagnum
Góðu luttakarar,
Tit eru teir 150 føroyingar, ið koma at hava kanska størstu ávirkan á, hvussu okkara
børn og ungu fara at menna seg og læra komandi mongu árini.
Tit eru teir 150 droparnir í føroyska útbúgvingarhavinum, ið fara at vera við til at
avgera, hvussu føroyska útbúgvingarhavið framyvir fer at fløða og fjarða. Hvønn veg
streymurin skal fara, hvussu og nær.
Tit koma við tykkara arbeiði, at seta ferð á gongdina frá veiðusamfelagi til
vitanarsamfelag.
Koma at leggja sterkar lunnar undir tí vitanarsamfelagi, ið Føroyar nú streyma móti.
Hjartaliga vælkomin á ráðstevnu – og góðan arbeiðshug.
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