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Útbúgva seg hjá BP í Bretlandi:

Føroyingar vóna olja 
fer at geva framburó

J an M i.ri.hK

Rói Sirmn. Jákup Ørcgaard 
<>g Kim Hanscn cita (cir 
Hesir Iriggir løroyingamir 
vcrða umrøddir og av- 
myndaðir í seinaslu úlgáv- 
uni av hlaðnum hjá stora 
oljufelagnum BR ..BP Ex- 
ploration Europa Today" 

Undir yvirskriftim ..Eør- 
ovincar vóna. al ol|a tcr al

h'ømvsk fram tu). Rót 
Strøm. Jákup Øtrgaard ag 
Kim Hansen hygxja at 
rinum modelli av útbún 
aót. \um verflur sett upp á 
havhatmnum

GRIZZLY
REAPS

CHAIRMAWS
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Faroese hop e that oil 
will bring prosperity

Gretnin um teir tri$gjar
førovtngamar

Skúlastjórastarv 
í Runavíkar Skúla

Starvið sum  skúlastjóri í R unav íkar Skúla
verður hervið lýst leyst til setanar frá 1. august
1997

I skúlanum  eru nú 3 6 7  næ m ingar í 10 ár-
gangum . 3 5  læ rarar starvast í skulanum .

S o kt v e rd u r e ftir  s k ú la s tjó ra , su m
• undir ábyrgd skú lam yn dug le ikan na skal 

hava fyrisitmgarligu og nám sfrøðiligu leiðsl- 
una av virksemi skúlans

• skal sýna leiðslum yndugleika og -hegm
• er góður at sam starva við og fynkom andi
•  e r kveikjandi i sinum  skúlahugsanum
• á fólkaræ ðisligum  stoði skal frem ja góðar 

arbeiðsum støður og gott sam starv millum  
næ m ingar, læ rarar og onnur sam starvsfólk

•  e r forur fyri skilja stoðuna hjá øðrum .

H a ru m fra m t s ka l s k u la s tjó r in
• hava hug og hegm  til at á taka sæ r fyrisit- 

mgartiga ábyrgd
• leggja dent á at trem ja andsfræ lsi, tolsemi 

og gott sam arbeiði millum heim  og skúla
• vera forur fyri at loysa m oguligar trupulleik-

ar
• vera førurfyri at m enna starvsfólkaleiðsluna
• skapa virðing fyri skúlanum  og um støður 

hjá tí e instaka fyri m edáv irkan  og m ed- 
ábyrgd

• leggja dent á m enning av skúlaskapinum  í 
kom m ununi

• eggja næ m ingum , foreldrum  og læ rarum  til 
at leggja doyin á  at táa  sum m est burtur úr 
skúlagongdim  bæ ði fakliga og sosialt.

U m sokjari skal h ava  fó lkaskú la læ raraút- 
búgving og starvsroyndir í fólkaskúlanum .

Tann, ið sett/-ur verður, eigur at tola broyt- 
ingar starvinum  viðvíkjandi.

Starvið, sum er tæ nastum annastarv sam bæ rt 
lóg nr. 65  frá 8. m ars 1972, verður lont í 33. 
lonarflokki, sam bæ rt sem ju millum Føroya  
Landsstýri og Føroya Læ rarafe lag. dagfest 
29. m ai 1996.

Tað skylduga undirvísingartím atalið verður á- 
sett eftir galdandi reglum  um  tæ nastutíðina  
hjá tæ nastum onnum  í fólkaskúlanum .

U m sókn, sum verður skrivað á oyðublað, ið 
fæ st frá Landsskúlafyrisitingim, skal verða  
stílað til Føroya Landsstýn og send Lands- 
skúlafyrisitingini. Fatkavegi 6. postrúm  
3279, 110 Tórshavn, so at hon er Lands- 
skúlafyrisitingmi í hendi í s e in as ta  lag i m iku - 
dag in  29. ja n u a r 1997  kl. 16.00. Við umsókn- 
ini e iga at verða løgd Ijóstøk av próvbræ vi og 
m øgulig viðmæli

Tórshavn, 3. januar 1997

LANDSSKULAFYRISITINGIN

h a \a  tramhurð við s*r" 
vcrður grcilt frá gongdini í 
Eøroyum. har trupulicikar 
hava tikið seg upp mnan 
tiskivinnuna. og har vón- 
irnar til eina komandi olju- 
vinnu tí koma v;el við

í grcinim vcrður grcilt frá 
teimum tnm um  tøroying- 
unum. sum eru á cinum scks 
manaóar skciði hjá BP Roi 
Strøm hevur arhcilt á olju- 
pallum áður. rncðan hini 
háðir, Jákup Ørcgaard og 
Kun Hanscn cru úthúnir si- 
vilvcrkfrø<>ingar og royna 
scg sum so fyri fyrstu fcrð í 
hesi nýggju vinnu Jákup 
og Kim hava vcnð knýttir 
at pallunum Andrcw og 
Harding. fyrst úr landi mcn 
skulu í tucstum urnhorð á 
pallarnar at arhciða

Um somu tið sum arhcilt 
vcróur hja BP lc.a tcir á 
Ixrda háskúlanum í Ahcr- 
decn um kvøldarnar Har cr 
xtlanin at táa ein ...MSc in 
Technology and Managc 
mcnt in thc oil and gas 
industry"

Rói Strøm. sum hcvur 
arhcitl hjá cill nú M xrsk 
Drilling. sigur við „BP 
Today ". at føroyingar v<>na 
at tinna olju og harvið 
hjálpa húskapinum og al 
verða við til at útvcga nýggj 
arheiði

Hann cr scra lcgin um 
møgulcikan at vcra i arhciði 
hjá BP í cina tið: Hella cr 
cin tramur goður inøgulciki 
fyri okkum al Ixra um olju- 
vinnuna. og cr olja hcr. so 
cru vit fyrireikaðir.

I grcinini vcrður grcitt trá 
arhciðmum hjá BP i lør 
oyskum øki og v ísl vcriVir 
á. at BP <>g Shcll samun fara 
at hj<W>a upp.i MofcluM i 
tøroyskum øki innan 5 
dcscmhcr Hctta cr fyrt 
hils rovndarumfarið. sum 
løroyskir oljumynduglcikai
hava tikið stig til

BP virtúð við Føroyar
I samrøðu við lcil- 
ingarstjoran hjá BP tyn

Atlantsmotið, Tom Fifc 
vcrður annars grcilt frá 
kanningunum hjá BPá lør 
oyskum øki BP cr cilt av 
tcimum mest virknu olju- 
lcløgunum á (øroyskum 
øki Eclagið var við í I opra 
tað hcvur gjørt rxltiliga 
umtcvnandi scismiskar 
kannmgar frá vcrandi olju 
kcldununum á Foinaven 
lctðini vestan fyri Hctland 
og vcstur cftir m<>ti l.opra 

BP er so cisini við til at 
tiggja tx r umhvørviskann 
mgar, sum vcrða gjørdar á 
tøroyskum øki 

Tom fife  sigur við hlaðið. 
at tá tað kcmur ao langt sum 
lil fyrstu vcruliga lisens- 
runduna við Føroyar vcrða 
BP og Shcll at hjóða saman.
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