Kristina Háfoss, landsstýriskvinna
Røða í samband við at Skúladepilin í Suðuroy varð reistur –
Suðuroy, 16. apríl 2008

Góða samkoma
Dagurin í dag er ein merkisdagur fyri okkum øll – fyri allar suðuroyingar – og fyri
allar føroyingar.
Fyri suðuroyingar merkir dagurin í dag, at nýggi Skúladepilin skjótt gerst veruleiki.
Ein veruleiki, ið fer gera karmarnar um ungdómin og útbúgvingar í Suðuroynni
munandi betri.
Fyri føroyingar ber dagurin í dag boð um, at politikarar nú av álvara eru farnir at gera
íløgur í tað, ið er so avgerandi fyri framtíðina hjá Suðuroynni – og hjá Føroyum –
nevnliga íløgur í ungdómin og vitan.
Miðnámsskúlaøkið høgt raðfest
Nýggi Skúladepilin í Suðuroy er fyrsti nýbygningurin innan miðnámsskúlar í
Føroyum í sera nógv ár. Og tað er at fegnast um, at miðnámsskúlaøkið umsíðir hevur
fingið alneyðugu høgu raðfestinga.
Gongur sum ætlað, verða verkætlanirnar Skúladepilin í Suðuroy og Fiskivinnuskúlin í
Vestmanna – umframt útbyggingin av Tekniska Skúla í Klaksvík – allar lidnar í 2008,
og fyri framman stendur útbyggingin av miðnámsskúlunum í miðstaðarøkinum. Alt
sera tiltrongdar íløgur.
Spennandi bygningur
Tað hevur stóran týdning, at tað almenna gongur á odda tá umræður at gera
nýskapandi og avbjóðandi bygningar, ið skulu vera góðir karmar um tað virksemi, ið
skal vera í teimum í nútíðini og framtíðini.
Og hyggja vit at Skúladeplinum, sum vit í dag kunnu gleðast um er komin eitt fet
nærri veruleikanum – so er av sonnum talan um eitt vala-verk og ein avberandi
spennandi bygning, ið Arkitektektavirkið við Árna Winther hevur teknað.
Ongin ivi um, at vit við nýggja Skúladeplinum fáa ein bygning, ið fer at standa sum
ein varði í Suðuroynni nú og framyvir.
Onki kemur av ongum
Eitt stórt arbeiði liggur aftanfyri at gera hendan bygningin til veruleika.
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Nógv fólk hava lagt stóra orku í at vit eru komin her til, sum vit eru í dag – og
hugaligt er, at síggja úrslitið. Nógv arbeiði liggur tó enn fyri framman, og vil eg,
vegna Landsstýrið, ynskja øllum starvsfólkunum, sum arbeiða við at gera bygningin
lidnan góðan byrð við framhaldandi arbeiðinum. Vit eru nógv, ið gleða okkum til at
taka hann í nýtslu.
Tveir skúlar í einum bygningi
Vit síggja í dag beinagrindina í tí bygningi, sum um fáar mánaðar fer at standa liðugur
og vera fullur av lívi og fólki, ið fara at nema sær útbúgving og vitan innan ymiskt
øki, tí í bygninginum skulu tveir útbúgvingarstovnar húsast.
Heilsuskúli Føroya og Miðnámsskúlin í Suðuroy.
Nýggi bygningurin fer at lata upp fyri jaligum samanspæli millum
útbúgvingarstovnarnar, og fer hetta at geva Suðuroynni, næmingum og lærarum eitt
meira mennandi og spennandi umhvørvi.
Eitt umhvørvi, ið væntandi fer at gera tað enn meira áhugavert hjá ungum í oynni at
nema sær miðnámsskúlaútbúgving, og eitt umhvørvi, ið fer at gera tað meira
áhugavert hjá øllum føroyingum at koma til Suðuroyar at nema sær útbúgvingar á
Heilsuskúlanum.
Ein livandi depil
Eisini lata nýggju hølini dyrnar upp fyri, at Suðuroyggin fær eitt nýtt savningarstað
har skipast kann fyri alskyns virksemi, t.d. eftirútbúgvingarskeiðum, stakgreinalestri,
mentanarligum og vinnuligum tiltøkum o.ø. Ongin ivi um, at vónin er, at Skúladepilin
gerst eitt sera virkið hús, ið øll Suðuroyggin kann savnast um, gleðast um og skapa
virksemi í – í og uttanfyri skúlatíð.
Næsta stigið – eitt næmingaheim
Ein av avbjóðingunum fyri framman er, at skapa karmar fyri teimum næmingum, ið
koma langvegis frá, fyri at ganga á Skúladeplinum. Neyðugt verður at taka støðu til
spurningin um næmingaheim í næstum. Hetta er ein fyritreyt fyri, at skapa góðar
karmar um – kanska serliga Heilsuskúlan – og kann hetta heimið eisini vera við til at
skapa eitt enn meira livandi umhvørvi rundanum Skúladepilin her í Hovi.
Ein nýggjur miðbýur
Ongin ivi um, at Skúladepilin í Suðuroy fer at gerast nógv meira enn ein
útbúgvingardepil. Tí Skúladepilin fer somuleiðis gerast eitt savningarstað fyri alla
oynna.
Ein vitanar- og mentanardepil í Suðuroynni
Ein nýggjur miðbýur
Ein nýggj byrjan
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