MIÐNÁMSVAL 2018

GYMNASIALAR
MIÐNÁMSÚTBÚGVINGAR

Vend við fyri at lesa um vinnurættaðar miðnámsútbúgvingar
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Glasir
Glasir er Føroya størsti útbúgvingarstovnur við umleið 250 starvsfólkum og yvir 1.500
næmingum, lærlingum og lesandi. Á Glasi bjóða vit vinnurættaðar- og gymnasialar

GYMNASIALAR BREYTIR

miðnámsútbúgvingar, hægri útbúgvingar, serbreyt og skeið av ymiskum slagi. Glasir
er nýggjur útbúgvingarstovnur, sum er úrslitið av samanlegging av trimum miðnáms
skúlum. Næsta skúlaár verður heilt serligt, tí tá flytir Glasir inn í nýggja bygningin úti
í Marknagili. Vit ynskja nýggju næmingunum, sum verða teir fyrstu, sum byrja sína

BÚSKAPARBREYT

NÁTTÚRUBREYT
FYRIREIKINGARBREYT
HUGBREYT

miðnámsútbúgving í nýggja bygninginum, hjartaliga vælkomnum á Glasir.

Gymnasialar útbúgvingar
Gymnasialu breytaútbúgvingarnar eru til tey, sum ætla at útbúgva seg víðari. Tit
kunnu velja ímillum fýra gymnasialar breytir á Glasi, sum allar eru lestrarfyrireikandi og
almennandi, og sum geva møguleika fyri víðari lestri á hægri lærustovnum í Føroyum og
uttanlands. Lærugreinarnar føroyskt, enskt, søga, ítróttur, samfelagsfrøði og støddfrøði
eru kravdar á øllum fýra breytunum. Á hvørjari breyt eru nakrar breytalærugreinar, sum
sermerkja hvørja breyt. Harumframt eru nakrar vallærugreinar at velja ímillum, sum geva

ONNUR TILBOÐ

tær møguleika at seta dám á tína egnu útbúgving. Hesin faldarin er ætlaður at gera títt val
av breyt og vallærugreinum lættari.

MIÐNÁM FYRIREIKING
SERBREYT V-16

Vend faldaranum við fyri at lesa um vinnurættaðar miðnámsútbúgvingar á Glasi
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Gymnasialar miðnámsútbúgvingar

Hvørja breyt skal eg velja?
Allar fýra gymnasialu breytirnar eru lestrarfyrireik

Upptøkutreytir

andi og almennandi. At tær eru lestrarfyrireikandi

9. ella 10. floks fráfaringarprógv fólkaskúlans

merkir, at tað fakliga støðið verður lyft, soleiðis at

– við nóg góðum úrslitum.

tú eftir lokna miðnámsútbúgving ert før/ur fyri at
koma inn á ætlaðu hægri útbúgvingina. At tær eru
almennandi merkir, at tú lærir um almenn viðurskifti

■ Treytin fyri at kunna velja týskt framhaldsmál
er, at tú hevur havt týskt í 2 ár í fólkaskúlanum.

og fært innlit í samfelagið og náttúruna kring teg,
so tú við sjálvstøðugari hugsan og tilviti mennist

■ Treytin fyri at kunna velja náttúrubreytina

fakliga og menniskjaliga. Tí skalt tú velja breyt

er, at tú hevur havt alis- og evnafrøði

eftir áhuga og eftir, hvat tú ætlar eftir miðnám.

í 2 ár í fólkaskúlanum.

Gymnasialu breytirnar er soleiðis skipaðar, at tær
geva atgongd til flestu víðari útbúgvingar. Um tú
ivast, so leiðbeina lestrarvegleiðararnir á Glasi teg

■ Treytin fyri at velja fyrireikingarbreytina er, at tú
ert fylt/ur 18 ár í seinasta lagi 31. desember 2018.

at velja tær lærugreinar, sum best búgva teg til ta
útbúgvingarleið, tú ætlar tær.

Umsóknarfreist
15. mars 2018.

Vit miða eftir, at tú upplivir Glasir sum eitt framúr
læringsumhvørvi. Í nýggja bygninginum, sum er

Hvussu søki eg?

sergjørdur til endamálið, bjóða vit tær fakliga, fjøl

Næmingur, sum ætlar á gymnasialt miðnám,

broytta og avbjóðandi undirvísing við uttanhýsis

skal søkja talgilt á heimasíðu Mentamálaráðsins:

vitjanum, lestrarferðum, tvørfakligum verkætlanum

innskriving.fo

og einum góðum og ríkandi sosialum umhvørvi.
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Búskaparbreytin
Fyrsta árið

Annað árið

Triðja árið

Føroyskt A
Enskt B

Vinnulívsrættur C

Samfelagsfrøði C
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Altjóða búskapur B

Søga B

Støddfrøði B

Val 2

Virkisbúskapur B

Val 3

Sølubúskapur B

Val 4

Ítróttur og heilsa C

Frítt val

Val 1

Frítt val

Um búskaparbreytina

Frítt val
Hevur tú áhuga fyri búskapi og vinnu? Ella

Virkisbúskapur, sølubúskapur, vinnulívs

hevur tú ein íverksetara í búkinum? So er

rættur og altjóða búskapur eru millum tær

Val 1

Val 2

Val 3

Val 4

Frítt val

búskaparbreytin rætta valið. Her verður

merkantilu lærugreinirnar, sum eyðkenna

Leiklist C
Miðlakunnleiki C
Myndlist C
Tónleikur C
Alisfrøði C
Evnafrøði C
Landafrøði C
Lívfrøði C
Innovatión C

Altjóða búskapur A
Sølubúskapur A
Virkisbúskapur A

Altjóða búskapur A
Enskt A
Samfelagsfrøði A
Støddfrøði A
Sølubúskapur A
Virkisbúskapur A

Altjóða búskapur A
Enskt A
Samfelagsfrøði A
Støddfrøði A
Sølubúskapur A
Virkisbúskapur A

Sæst á síðu G-15

dentur lagdur á vinnulig, búskaparlig og

breytina. Samstundis er búskaprabreytin

samfelagslig evni. Tú fært innlit í roknskap,

tann av breytunum, sum gevur tær størsta

marknaðarføring, samfelagsbúskap, og

møguleikan at seta saman tína egnu

hvussu tú fert undir egið virki. Undirvísingin

útbúgving, har valmøguleikarnir eru størstir.

strembar eftir at viðgera aktuel evni og

Við at sameina handilsskap við læru

spurdómar, sum hava við samfelag og

greinar, sum tú velur, gevur búskaparbreytin

vinnulív at gera. Samstundis viðgera vit

møguleika fyri víðari lestri á flestu hægri

samfelagslig viðurskifti í størri høpi: hvussu

útbúgvingum innan búskap, samfelags
vísindi, verkfrøði og læknavísindi.

Val 1 í talvuni merkir, at tú skalt velja eina av læru

Á búskaparbreytini skalt tú í minsta lagi hava fýra

kann tilfeingið nýtast burðardygt? Hvussu

greinunum í listanum Val 1 undir talvuni. Tað sama er

A-stig og trý B-stig. Tú skalt velja eina listalærugrein C,

hongur globaliseraði heimurin saman?

galdandi fyri Val 2, 3, 4 og Frítt val.

eina náttúrulærugrein C ella innovatión C, áðrenn byrjað

Hvussu ávirka broytingartíðir vinnulív og

verður. Sí annars vallærugreinayvirlitið á síðu 15.

vinnumøguleikar?
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Hugbreytin
Fyrsta árið

Annað árið

Triðja árið

Føroyskt A
Enskt A
Samfelagsfrøði C

Søga A

Val 1
Støddfrøði C

Val 3

Ítróttur og heilsa C

Val 4

Religión C

Lívfrøði C

Val 5

Frítt val

Landafrøði C

Frítt val

Frítt val

Um hugbreytina

Val 2

Hendan breytin er fyri teg, sum hevur

Fremmandamál, danskt, enskt, religión,

serligan áhuga fyri máli, bókmentum og

søga, lívfrøði og landafrøði eru lærugreinar,

samskifti. Tað, sum eyðkennir hugbreytina,

sum sermerkja hugbreytina. Sum á hinum

Val 1

Val 2

Val 3

Val 4

Val 5

Frítt val

eru tær málsligu og hugvísindaligu læru

breytunum, hevur tú eisini á hugbreytini

Franskt A
Spanskt A
Týskt A
byrjanarmál
Týskt A
framhaldsmál

Leiklist C
Miðlakunnleiki C
Myndlist C
Tónleikur C

Franskt B
Spanskt B
Týskt B
byrjanarmál
Týskt B
framhaldsmál
Danskt A

Ítróttur B
Landafrøði B
Leiklist B
Lívfrøði B*
Miðlakunnleiki B
Myndlist B
Samfelagsfrøði B*
Støddfrøði B
Tónleikur B*

Ítróttur B
Landafrøði B
Leiklist B
Lívfrøði B*
Miðlakunnleiki B
Myndlist B
Samfelagsfrøði B*
Støddfrøði B
Tónleikur B*

Sæst á síðu G-15

greinarnar. Hugvísindi eru vísindi um

møguleika at velja ymiskar aðrar lærugreinar,

menniskjað, mentan og mál. Her fært tú

so tú fært ment teg tann vegin, tú hevur

innlit í persónsmensku, ymisk mentanarlig

hug til. Við at sameina mál og bókmentir við

viðurskifti og breiða vitan innan hugvísindi,

lærugreinar, sum tú velur, gevur hugbreytin

sum er gott grundarlag fyri víðari hægri

møguleika fyri víðari lestri á flestu hægri

lestri. Á hugbreytini hevur tú serliga góðan

útbúgvingum innan hugvísindi, samskifti og

møguleika at arbeiða við bókmentum,

samfelagsvísindi.

*kann veljast beinleiðis á A, sum síðan bindur eitt 3. ára val

Á hugbreytini skalt tú í minsta lagi hava fýra A-stig

Treytin fyri at kunna velja týskt framhaldsmál er, at tú

og trý B-stig. Tú skalt velja eina listalærugrein C og

hevur havt týskt í 2 ár í fólkaskúlanum.

heimsmentanum og mentan annars.

eitt fremmandamál A, áðrenn tú byrjar. Sí annars
vallærugreinayvirlitið á síðu G-15.
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Náttúrubreytin
Fyrsta árið

Annað árið

Triðja árið

Føroyskt A
Enskt B

Religión C

Samfelagsfrøði C

Søga A

Støddfrøði B

Val 4

Alisfrøði B

Val 5

Evnafrøði C

Val 2

Frítt val

Lívfrøði C

Val 3

Frítt val

Landafrøði C

Frítt val

Um náttúrubreytina

Ítróttur og heilsa C
Val 1

Undrast tú á fyribrigdi og samanhangir í

ástøðiliga – við modellum og hypotesum – og

náttúruni? Dámar tær at loysa líkningar og

praktiskt – eitt nú við royndum á kanningar

gera útrokningar? Vilt tú hava eina djúpari

stovum – fært tú innlit í, hvussu náttúran og

fatan av tí tøkni, sum í vaksandi mun stýra

umhvørvið er uppbygt og samansett.

Val 1

Val 2

Val 3

Val 4

Val 5

Frítt val

okkara gerandisdegi? So er náttúrubreytin

Leiklist C
Miðlakunnleiki C
Myndlist C
Tónleikur C

Evnafrøði B*
Lívfrøði B*

Samfelagsfrøði B*
Ítróttur B
Evnafrøði B*
Lívfrøði B*
Landafrøði B
Myndlist B
Leiklist B
Tónleikur B*
Miðlakunnleiki B

Alisfrøði A
Evnafrøði A
Lívfrøði A
Støddfrøði A

Enskt A
Samfelagsfrøði A
Støddfrøði A
Alisfrøði A
Evnafrøði A
Lívfrøði A
Tónleikur A

Sæst á síðu G-15

nakað fyri teg. Her verður dentur lagdur

Á náttúrubreytini hevur tú møguleika at fáa

á náttúruvísindalig evni. Tú kanst fara í

eitt breitt náttúruvísindaligt grundarlag,

djúpdina við alisfrøði, lívfrøði og evnafrøði,

sum tú kanst byggja víðari á. Alt eftir, hvat

ella eitt nú landafrøði, stjørnufrøði og

tú velur, gevur náttúrubreytin møguleika

teldufrøði. Á hesi breytini verður serliga

fyri víðari lestri á flestu hægri útbúgvingum

arbeitt við náttúruvísindaligum háttaløgum

innan náttúruvísindi, verkfrøði, læknavísindi

og hugsanarháttum. Við at arbeiða bæði

og samfelagsvísindi.

*kann veljast beinleiðis á A, sum síðan bindur eitt 3. ára val

Á náttúrubreytini skalt tú í minsta lagi hava fýra

Treytin fyri at kunna velja náttúrubreytina er, at tú

A-stig og trý B-stig. Tú skalt harumframt velja

hevur havt alis- og evnafrøði í 2 ár í fólkaskúlanum.

eina listalærugrein C, áðrenn tú byrjar. Sí annars
vallærugreinayvirlitið á síðu G-15.
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Fyrireikingarbreytin
Fyrsta árið

Annað árið

Føroyskt A
Enskt B
Søga A
Val 1
Samfelagsfrøði C

Religión C

Støddfrøði C

Val 4

Ítróttur og heilsa C

Frítt val

Val 2

Frítt val

Um fyrireikingarbreytina

Val 3

Fyrireikingarbreytin er ein tvey ára gymnasial

samfelagsfrøði á C stigi. Afturat hesum velur

útbúgving, sum serliga er ætlað tær, ið hevur

tú eina listalærugrein (C), eitt mál (B ella A)

havt ein steðg frá skúlanum, men sum

og eina náttúrulærugrein (C).

Val 1

Val 2

Val 3

Val 4

Frítt val

nú ert til reiðar at fara aftur á skúlabonk.

Franskt B
Spanskt B
Týskt B byrjanarmál
Týskt B framhaldsmál
Danskt A

Alisfrøði C
Evnafrøði C
Landafrøði C
Lívfrøði C

Leiklist C
Miðlakunnleiki C
Myndlist C
Tónleikur C

Alisfrøði B
Evnafrøði B
Ítróttur B
Landafrøði B
Leiklist B
Lívfrøði B
Miðlakunnleiki B
Myndlist B
Samfelagsfrøði B
Støddfrøði B
Tónleikur B

Sæst á síðu G-15

Kravdar lærugreinar á fyrireikingarbreytini

Fyrireikingarbreytin gevur atgongd til flestu

eru føroyskt og søga á A stigi, enskt á B stigi,

styttri og miðallangar útbúgvingar umframt

ítróttur og heilsa, støddfrøði, religión og

fleiri hægri útbúgvingar.

Á fyrireikingarbreytini skalt tú í minsta lagi hava tvey

Treytin fyri at velja fyrireikingarbreytina er, at tú ert

A-stig og trý B-stig. Tú skalt harumframt velja eina

fylt/ur 18 ár í seinasta lagi 31. desember 2018.

náttúrulærugrein C, eitt fremmandamál B ella danskt
A, og eina listalærugrein C, áðrenn tú byrjar. Sí annars
vallærugreinayvirlitið á síðu G-15.
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Vallærugreinar og lestrarkrøv

Vallærugreinayvirlit

Krøvini til, hvussu nógvar lærugreinar á A- og B-stigi,

Lærugreinarnar eru flokkaðar í C-, B- og A-stig, har

Búskapar-, Hug-, Náttúru- og Fyrireikingarbreytin

tú skalt hava á gymnasialu miðnámsútbúgving

C er lægsta stigið og A hægsta stigið, tú kanst náa í

unum, eru ymisk. Yvirlitið niðanfyri vísir minsta

eini miðnámsútbúgving.

Lærugrein

Stig

Lærugrein

Stig

Alisfrøði

C-B-A

Mentanarfatan

C-B

B-A

Miðlakunnleiki

C-B
C-B

talið av A- og B-stigum, tú skalt hava fyri at fáa
studentsprógv:
■ 4 A-stig og 3 B-stig: Búskaparbreytin

Á 3 ára gymnasialu breytunum skal næmingurin

Altjóða búskapur

samlað hava undirvísing ímillum 2.470 og 2.600

Danskt

A

Myndlist

Enskt

A

Fyriskipan

C

C-B-A

Sálarfrøði

C-B

Samfelagsfrøði

B-A
B-A

klokkutímar, og næmingatíðin skal í mesta lagi vera
650 tímar.

■ 4 A-stig og 3 B-stig: Hugbreytin
■ 4 A-stig og 3 B-stig: Náttúrubreytin
■ 2 A-stig og 3 B-stig. Fyrireikingarbreytin

Evnafrøði

C-B

Á 2 ára gongdini á Fyrireikingarbreytini skal næm

Fígging

ingurin hava undirvísing ímillum 1.625 og 1.760

Fornaldarfrøði

C

Spanskt

klokkutímar, og næmingatíðin skal í mesta lagi vera

Forritan

C

Stjørnufrøði

C

450 tímar.

Fotografi

C

Støddfrøði

C

Franskt

B-A

Sølubúskapur

Heimspeki

C-B

Teldufrøði

C

Kunningartøkni

C-B

Tónleikatøkni

C

Innovatión

C-B

Tónleikur

Ítróttur

B

Landafrøði
Latín
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B-A

C-B

Týskt framhald

B-A

C

Vinnulívsrættur

C

Vinnulívsbúskapur

C

C-B

Lívfrøði

C-B-A

Fremmandamál

C-B-A

Týskt byrjanarstøði

Leiklist

Listalærugreinar

C-B-A

Virkisbúskapur

Nátt. lærugreinar

Búskaparlærugreinar

C-B-A

Vællærugreinar
G 15

Onnur tilboð:

VINNURÆTTAÐAR MIÐNÁMSÚTBÚGVINGAR

Miðnám fyrireiking
Lærugreinar
Føroyskt
Enskt
Støddfrøði
Alisfrøði
Samfelag
Lestrarmenning

Miðnám fyrireiking er eitt ára gongd, sum vendir sær
til tín, ið hevur tørv á at fyrireika teg til at byrja eina
miðnámsútbúgving, t.d. gymnasialt miðnám ella
yrkisrættað miðnám.
Á miðnámi fyrireiking er undirvísingin lagað til tørvin
hjá einstaka næminginum, har dentur er lagdur á at
virka í felagsskapi og at menna fakligar og sosialar
førleikar. Lærugreinarnar, sum eru á miðnámi fyrireiking
eru føroyskt, enskt, støddfrøði, alisfrøði, samfelag og
lestrarmenning.
Hóast tímatalvan er býtt sundur í lærugreinar, verður
eisini arbeitt tvørtur um fakmørk í verkætlanum.
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