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Viðv. kunngerðum fyri musikkskúlaskipanina
Mentamálaráðið sendi 7. desember 2018 Kommunufelagnum fimm uppskot til kunngerðir
viðvíkjandi musikkskúlaskipanini til hoyringar.
Mentamálaráðið og Kommunufelagið hava frammanundan í góðum samstarvi endurskoðað
musikkskúlaskipanina og úrslitið var tá, at nýggir lógarkarmar fyri skipanina vóru samtyktir við
løgtingslóg nr. 83 frá 29. mai 2017 um musikkskúlaskipan.
Í nýggju lógini er ein røð av kunngerðarheimildum, og í fleiri førum er ásett, at kunngerðirnar
skulu gerast í samráð við kommunurnar. Av tí sama eru nógvar av niðanfyristandandi
kunngerðum eisini gjørdar í samráð millum Mentamálaráðið og Kommunufelagið.
Ítøkiliga er talan er um hesar kunngerðir:






Uppskot til Kunngerð um ráðgevandi nevnd fyri musikkskúlaskipanina
Uppskot til Kunngerð um virkið hjá kommunala musikkskúlaleiðaranum
Uppskot til Kunngerð um virki musikkskúlastjórans
Uppskot til kunngerð um musikkskúlamiðnám
Uppskot til kunngerð um orgulleikaraútbúgving

Uppskot til Kunngerð um ráðgevandi nevnd fyri musikkskúlaskipanina: § 7 kundi við
fyrimuni verið stytt til: “Uppgávan hjá nevndini er at umrøða mál, ið viðvíkja musikkskúlaskipanini so sum samstarv og samskifti millum musikkskúlar, fíggjarætlan, tímabýti,
samanseting av undirvísingartilboði v.m.”
Uppskot til Kunngerð um virkið hjá kommunala musikkskúlaleiðaranum: Trivnaður og
skilhald knýta seg bæði at musikkskúlaskipanini og kommunalu eindunum. Hetta er tískil ein
felags uppgáva, og ikki burturav ein uppgáva hjá kommunalu leiðaranum. Mælt verður til at
brúka uppruna orðingina í lógini: “Kommunali musikkskúlaleiðarin ger leiðreglur viðvíkjandi
upptøku, virksemi, undirvísingaramboðum o.ø. í kommunala musikkskúlanum.”
Uppskot til Kunngerð um virki musikkskúlastjórans: § 2, stk. 3. Musikkskúlastjórin skipar
í samráð við lokalu musikkskúlaleiðararnar fyri lærarabýti, tímabýti og lærugreinabýti skúlanna
millum fyri hvørt skúlaár.
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§ 7 Musikkskúlastjórin setir í starv og loysir úr starvi musikkskúlalærarar í samráð við
kommunala musikkskúlaleiðaran og musikkskúlalærarar.
Kommunufelagið metir, at tað er sera umráðandi at fáa strikað orðið musikkskúlalærarar.
Ein og hvør starvsumsókn skal viðgerast í trúnaði, og at latið starvsfólkini verið við í
setanartilgondini hevði verið brot á allar vanligar fyrisitingarligar mannagongdir. Setan av
starvsfólki er sjálvsagt ein leiðsluspurningur burturav.

Uppskot til kunngerð um musikkskúlamiðnám: Orðing sum manglar:
Kommunali musikkskúlaleiðarin hevur dagligu leiðsluna og námsfrøðiligu ábyrgdina av
útbúgvingini undir yvirskipaðu ábyrgd musikkskúlastjórans.
§ 6 Nýggja orðing:
“Kommunali musikkskúlaleiðarin gera saman við musikkskúlamiðnámssamskiparanum
námsætlanir, leiðreglur og mannagongdir fyri musikkskúlamiðnám undir ábyrgd musikkskúlastjórans”.
Ískoyti:
“Næmingar hava møtiskyldu til alla undirvísing, próvtøku og royndir, sum kommunali
musikkskúlin vegna musikkskúlamiðnám skipar fyri.”
Hettar verður skipað sambært kunngerð um lestrar- og skilhaldsreglur í miðnámi.
Próvtøl verða latin næmingunum í musikkskúlamiðnámi samsvarandi kunngerð um próvtalsstiga og døming í miðnámi.
Uppskot til kunngerð um orgulleikaraútbúgving: Orðing sum manglar:
Kommunali musikkskúlaleiðarin hevur dagligu leiðsluna og námsfrøðiligu ábyrgdina av
útbúgvingini undir yvirskipaðu ábyrgd musikkskúlastjórans.
§ 2, stk. 4 manglar. Skal verða tað sama, sum hjá MUMI: “Tónleikaligar hjálærugreinir á orgulleikaraútbúgvingini kunna verða samskipaðar við samsvarandi tónleikaligar lærugreinir í
tónleiki á hástigi í gymnasialum miðnámsútbúgvingum fyri lesandi, ið ganga á báðum
útbúgvingunum.
§ 6 Nýggja orðing:
“Kommunali musikkskúlaleiðarin ger saman við orgulleikarasamskiparanum námsætlanir,
leiðreglur og mannagongdir fyri orgulleikaraútbúgvingina undir ábyrgd musikkskúlastjórans.”
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Ískoyti:
“Næmingar hava møtiskyldu til alla undirvísing, próvtøku og royndir, sum kommunali musikkskúlin vegna orgulleikaraútbúgvingina skipar fyri.”
Hettar verður skipað smb. kunngerð um lestrar- og skilhaldsreglur í miðnámi.
Próvtøl verða latin næmingunum í orgulleikararútbúgingini samsvarandi kunngerð um
próvtalsstiga og døming í miðnámi.
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