
Fríggjadagin fingu 27 tilflytarar í tveimum 

flokkum á Tórshavnar Kvøldskúla váttan um at 

hava lokið skeið í føroyskum máli. Eitt stórt stig 

á rættari leið móti væleydnaðari integratión, 

halda luttakarar, undirvísarar og myndugleikar 

 

Stórt hátíðarhald við røðum, sangi og tónleiki var í 

Müllers Pakkhúsi, har Jógvan Sørin Hansen, 

leiðari fyri Tórshavnar Kvøldskúla, handaði 

skeiðsváttanirnar.  

- Eitt stórt fet inn í framtíðina, siga 19 ára gomlu 

tvíburarnir Adama og Awa Faye úr Gambia, sum 

hava búð í Føroyum í fimm ár.   

Tær fegnast um skeiðini á Tórshavnar Kvøldskúla 

og vísa á, at tað hevur sera stóran týdning í øllum 

vanligum gerandislívi at duga føroyskt, tí málið er 

fremsti samskiftismiðilin og lykilin inn í føroyska 

samfelagið og føroysku mentanina.  

- Tað hevur gingið ógvuliga væl, og vit hava lært 

sera nógv upp á stutta tíð, siga tær. 

Men tað er trupult at læra føroyskt, halda tær. 

Serliga eru tað bendingarnar, sum hava elvt til 

høvuðbrýggj. Men væl liggur fyri, og í summar 

ætla Adama og Awa sær undir víðari miðnáms-

skúlaútbúgving á Glasi í Havn.  

Eisini 58 ára gamla Lormita Rasmussen, sum er 

ættað av Filipsoyggjum og gift føroyskum manni, 

er glað um møguleikan at læra føroyskt á 

kvøldskúlanum.  

- Hetta hevur sera stóran týdning fyri meg og fyri 

okkum. Við málinum er tað munandi lættari at 

gerast ein integreraður partur av samfelagnum, 

sigur Lorida, sum hevur tikið Føroyar og føroysku 

mentanina til sín - skrýdd í føroyskum tjóðarbúna 

til prógvhandanina.  

 

Besta átakið yvirhøvur 

Heðin Mortensen, borgarstjóri í Tórshavnar 

kommunu, og Helena Dam á Neystabø, deildar-

stjóri á útbúgvingardeildini í Uttanríkis- og Menta-

málaráðnum, tóku eisini lut á samkomuni og hildu 

røðu.  

Borgarstjórin legði millum annað dent á stóra 

týdningin, sum skeiðini hjá Tórshavnar Kvøldskúla 

hava fyri integratiónina í høvuðsstaðnum og í 

føroyska samfelagnum sum heild. Hann vísti á, at 

fólk, sum fyrr hava verið hjálparleys og slept upp á 

fjall, nú kunnu samskifta málsliga og taka lut á 

føroyska arbeiðsmarknaðinum og í frítíðar- og 

gerandislívi annars.  

- Talan er millum bestu integratiónsátøkini yvir-

høvur, segði borgarstjórin.  

Eisini Helena Dam á Neystabø vísti á týdningin, 

Málið er lykilin til væleydnaða integratión 



sum málsligir førleikar hava til tess at samskifta 

við onnur og gerast ein virkin partur av føroyska 

samfelagnum og føroysku mentanini. 

Í røðuni vísti Helena Dam á Neystabø á, at 

útbúgvingartilboð til útlendingar í Føroyum og 

møguleikar at læra føroyskt mál hava stóran 

samfelagsligan týdning. Átøkini eru neyðug, og 

tølini tala fyri seg. Seinastu fimm árini er talið av 

útlendingum í Føroyum tvífaldað, segði Helena 

Dam á Neystabø og vísti á, at føroyskir 

myndugleikar fegnir vilja virka fyri, at útlendingar 

framhaldandi skulu hava góðar møguleikar at læra 

føroyska málið og føroysku mentanina at kenna.  

 

Nýggjur leistur 

Tað eru longu nøkur ár síðani, at starvfólk á 

Tórshavnar Kvøldskúla varnaðust øktu til-

flytingina, áhugan og tørvin á undirvísing í 

føroyskum máli fyri útlendingar í Føroyum. Síðani 

2014 hava 624 tilflytarar tikið lut á longri og styttri 

skeiðum á kvøldskúlanum. Tí hevur kvøldskúlin so 



líðandi ment fleiri fjølbroytt tilboð í føroyskum 

máli, sum ætlað eru tilflytarum.   

Prógvhandanin í farnu viku var tann fyrsta eftir 

nýggju námsætlanini, sum lagað er eftir evropeisku 

CEFR-skipanini. Tað er skipan, sum býtir næming-

arnar upp í torleikastigini 1, 2 og 3, sum gjørt er í 

FSA-útbúgvingini. FSA stendur fyri føroyskt sum 

annaðmál.  

Í hesum sambandi hava Tórshavnar Kvøldskúli og 

útbúgvingardeildin í Uttanríkis- og Mentamála-

ráðnum heitt á Katrina Elisabeth Lydersen 

Jacobsen um at virka sum ráðgevi. Katrin starvast 

dagliga á útbúgvingarstovninum A2B í Tønder har 

suðuri í Danmark og undirvísir tilflytarum í 

donskum máli. Hon ferðast javnan heim til Føroya 

at leggja lag á. Uppgávurnar hava millum annað 

verið at lagt námsætlanina til rættis og halda skeið 

fyri lærarum og undirvísarum, sum skulu undirvísa 

tilflytarum í føroyskum máli á kvøldskúlanum.  



Katrin heldur, at arbeiðið, sum Tórshavnar Kvøld-

skúli og føroysku myndugleikarnir í felag hava 

staðið fyri á ongan hátt má undirmetast. 

Tvørturímóti eigur arbeiðið at verða styrkt upp 

aftur meira, tí týdningurin, ið málið og málsligir 

førleikar hava fyri væleydnaða integratión, er 

ovurstórur, sigur hon.  

 

Ágrýtin og virkin 

Tað sama heldur Bergljót av Skarði, sum frá byrjan 

í 2014 hevur undirvíst tilflytarum í føroyskum á 

Tórshavnar Kvøldskúla. Hon vísir á, at tvørrandi 

málsligir førleikar gera tað trupult at sleppa upp í 

part á arbeiðsmarknaðinum, og tað darvar væl-

eydnaðu integratiónini.  

Men til alla lukku, sigur hon, hava útlendingar í 

Føroyum tikið væl ímóti møguleikanum at læra 

føroyskt. Skeiðið á kvøldskúlanum í Havn er eitt 

gott dømi um hetta, heldur Bergljót.  

- Tey eru ógvuliga ágrýtin og virkin og vilja so sera 

fegin læra føroyska málið. Tað er ein fragd at 

undirvísa so góðum og dugnaligum næmingum, 

sigur Bergljót av Skarði.  

Tórshavnar Kvøldskúli er virkin partur og bjóðar út 

fleiri skeið á fleiri torleikastigum í føroyskum máli, 

sum ætlað eru útlendingum og tilflytarum, sum 

búgva og virka í Føroyum.  


