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Innbjóðing 
 

til seminar 
 

Mál, inklusjón og arbeiðsmarknaður 
 

Tórshavn 23. august 2017 
 

 

Samsvarandi raðfestingunum hjá Norðurlendska Ráðharraráðnum um samstarv í samband við 
inklusjón og integratión av tilflytarum bjóða Norðurlendska netverkið fyri vaksnamannalæru 
(NVL) og Útlendingastovan til seminarið ”Mál, inklusjón og arbeiðsmarknaður”.  
Seminarið fer í stóran mun at snúgva seg um spurningin: Í hvønn mun kann vaksnamannaútbúgving 
og læra viðvirka til betri inklusjón í samfelagið og á arbeiðsmarknaðinum? 
 

Endamálið við seminarinum er at savna tilflytarar, myndugleikar, granskarar, undirvísarar, 
áhugapartar og aðrar ábyrgdarhavarar at kjakast um, hvussu vit skapa væleydnaða inklusjón í 
samfelagnum og á arbeiðsmarknaðinum. Høvuðsdentur verður lagdur á upplivingarnar hjá tilflytarum 
og avbjóðingar teirra í samband við at læra føroyskt, og hvussu tey uppliva at koma út á føroyska 
arbeiðsmarknaðin. Millum annað verður sjóneykan sett á føroyskt sum fremmandamál, og hvønn 
týdning skipað vaksnamannalæra hevur, tá tað snýr seg um at ogna sær málsligar førleikar, sosiala 
inklusjón og  at fáa starv. 
 

Sjóneykan verður eisini sett á gransking innan høvuðsevnini: mál og ójavni, atgongd til føroyskt, 
avleiðingar av vantandi starvsmøguleikum, forðingar fyri starvi innan egna útbúgving og yrki, 
innanhýsis mannagongdir í vinnulívinum, tvørmentanarligt samskifti og á fólk sum júst hava tilognað 
sær eitt evropeiskt minnilutamál. 
 

Harumframt er ætlanin við stevnuni vitanardeiling, at netverka og at skapa høvi til at tosa saman og 
fáa kjakast um hesi evnini tvørturum samfelagsgeirar – soleiðis at komið verður longri fram á leið við 
inklusjón í samfelagnum og á arbeiðsmarknaðinum. 
 

Staður: Smæran, Starvsmannafelagið, J.H. Schrøtersgøta 9, Tórshavn  

 

Tíðspunkt: Mikudagin 23. august 2017 frá klokkan 08.30 til 17.00  

 

Mál:  Føroyskt, svenskt og enskt. Framløgurnar verða umsettar til enskt.  

  

Karmar: Framløgur, borðkjak og felagskjak. Framløgurnar verða millum 15 og 30 minuttir umframt 
kjak.  
 



 

Skráseting: Tilmelding fer fram við at trýsta á hesa leinkjuna: Registration     

Seinasta freist at boða frá luttøku er: 18. august. 

 

 

Fyriskiparar: 

Vegna Norðurlendska netverkið fyri vaksnamannalæru (NVL) og Yrkisdepilin í samstarvi við 

Útlendingastovuna: 

 

Elisabeth Holm, The Newspeakers Network, Heriot-Watt University, Edinborg 

& 

David Im, integratiónssamskipari, Útlendingastovan. 

 

 

 
 

https://goo.gl/gdLk69

