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Seks ymisk tilboð vóru várið 2013, og øll vóru fullteknað. Trý tilboð hava verið heystið 2013,
eisini øll fullteknað. Verksmiðan Breakdansur varð hildin 10 ferðir, eftir serligum avtalu. Sjey
ymisk tilboð eru á skránni til várið 2014. Tilsamans hava 56 skúlavitjanir verið í 2013, og
3548 næmingar hava luttikið.
Lýst var eftir nyggjum listaverkum í mars 13, og 24 egnaðar umsóknir komu inn. Í ár var
minni gjørt burturúr uppsøkjandi virksemi uttanlands, og hetta endurspeglaði seg í talinum
av umsóknum, og hvørjum landi, tær komu úr.
Úrvalsnevndin er sett av ávikavíst listafólkafeløgunum og fólkaskúladeildini, og var í stóran
mun skift út frá fyrrverandi árum. Hetta hevði við sær, at størri dentur var lagdur á smøl,
verksmiðjurelaterað tilboð í ár, og at valt var ikki at satsa uppá fleiri og “bíligari” skúlatilboð,
men heldur velja tað besta, og syrgja fyri, at hesi listafólkini fáa góða samsýning.
Verkætlanarleiðarin legði í hesum sambandi fram ynski um, at verksmiðjutilboð og
framførslutilboð frá komandi ár av skuldu viðgerast sum tvey ymisk sløg av verkætlanum,
har framførslur eiga at verða samsýnd eftir einari leist og verksmiðjutilboð eftir eini aðrari.
Hetta helt nevndin vera eitt hugskot at arbeiða víðari við og definera nærri, áðrenn næsta
freist verður lýst.
Norðurlandahúsið hevur síðani heystið 2013 sett skipan í verk, har listafólk sum taka lut í
Listaleypinum, fáa tilboð um eina familjuframførslu í Norðurlandahúsinum. Hetta er partvíst
grundað á, at fleiri granskarar í dag gera vart við vansan í, at list og mentan til børn einans
verður bjóðað í skúlahøpi, millum javnaldrar. Tiltøkini í Norðurlandahúsinum verða ikki
fíggjað av Listaleypinum.
Stýrisfundur var hildin í november 2013 fyri at umrøða hvørji stig skulu takast í samband við,
at Norðurlandahúsið ynskir at verkætlanarumsitingin skal flytast úr Norðurlandahúsinum.
Semja var um, at verkætlanarleiðarin skuldi orða uppskot til nýggja sáttmála, sum stýrið
kann góðkenna og sum so verður sent til Mentamálaráðið, Kommunufeløgini og
Norðurlandahúsið.
Sum beinleiðis avleiðing av virkseminum í Listaleypinum avgjørdi Norðurlandahúsið at biðja
altjóða granskaranum Anne Bamford at kanna, hvussu støðan er við list og mentan í
uppvøkstri og skúlagongd í Føroyum. Anne Bamford hevur gjørt líknandi kanningar í
Danmark, Noregi, Íslandi, vegleitt kanningar í Finnlandi og gjørt økiskanningar í Svøríki,
umframt veraldarvíðu kanningarnar fyri Unesco, sum eru grundarlagi undir hennara
ekspertisu.
Hóast Listaleypurin bert fyllir ein part av frágreiðingina, eru tvær høvuðs niðurstøður
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- Skipanin er einasta væl virkandi skipan, har skúlabørn regluliga møta listafólkum og uppliva
yrkislist. Hetta er við til at skapa samskifti millum tað, sum fer fram innan skúlagátt, og tað,
sum er í samfelagnum rundanum, ikki minst kontakt við kreativa vinnuna.
- Anne Bamford mælir til, at fleiri tiltøk verða skipað sum virkin tilboð, har næmingarnir
sjálvir taka lut og helst yvir einum tíðarskeiði.
- Anne Bamford undirstrikar, at tilboð sum tey í Listaleypinum ikki kunnu brúkast til at lúka
tørvin á framhaldandi, góða undirvísing í list á skúlaskránni. Har verður víst á mismun millum
høgu málini í námsskipanini og veruligu tímatalvurnar og atgongdina til kvalifiseraðar
lærarar.
Klaga er komin frá lærara, sum heldur eitt av tiltøkunum vera ónærisligt í mun til
aldursbólkin. Avgjørt er, at taka viðmerkingarnar við á fundi við næsta úrvalsnevndarfund.
Allir partar, sum klagan var sendur til, hava svarað hvør sær.
Viðheft er eisini skráin fyri Listaleypin, har nærri fæst at vita, hvørji tilboðini eru.
Elin Brimheim Heinesen

