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Grundskeið í oljuvinnu í Føroyum

P lá t u v ib r a t o r u r
Utleiging og søla

Nú síggjast verulig úrslit av samstarvsavtaluni, sum í februar í ár varð gjørd
millum føroyskar og norskar útbúgvingarstovnar. Seinastu dagamar hevur
rektarin á Stavanger Maritime skole vitjað í Føroyum og hildið innleiðandi
skeið fyrí lærarum, sum leygardagin fara til Noregs at útbúgva seg at kunna
skipa fyri grundskeiði í oljutøkni, sum ætlanin er at bjóða føroyingum seinni
E irikur L indenskov
I gjár og fyrradagin varð
skipa<> fvn skcifli á Maskm
mcistaraskúlanum i Havn
Tað var rcklarin á Stavang
cr Marilimc vidcrcgácndc
Skolc. Svcin Hallc. ið slcvd
fyn skeiftnum, sum var scrliga skipad fyri lcir fimm
Ixraramar frá Maskinmcist
araskúlanum. Sjiímansskúlanum og tcimum hádum
tckmsku skulunum í Havn
og i Klaksvík.
- Talan var um cúi innleiðandi skcið. tf hcsir lærarar fara lcygardagin til
Stavangcr. har teir skulu á
cilt stult trygdarskciO á<>rcnn teir skulu á grundskci<>
í horitøkm. sigur Svein
Hallc
Føroysku Ixraramir koma aftur til Føroya 18. oklobcr, og tá cru tcir fønr fyri
at skipa fyrí sama grundskcich í hontøkni. sum føroysku skularnir i fclag fara
at skipa fyrí.
Ta<> er samstarvsavtalan.
sum gjord var i fchruarmánaði millum tcir fýra før
oysku skúlarnar og Mantima skúlan i Stavangcr.
sum cr grundarlag fyri. ai
hctta samstarv er fingirt í
lag
Mcn fáa nordmenn naka<>
hurtur úr al veita føroyingum kunnlcika innan oljulokm
- Ta<> fáa vit kanska ikki
hcinlci<>is, sigur Svcin Hallc - Mcn tá oljuvinnan tók
scg upp í Noreg í 1973,
stóóu vit á herum Norcg cr
citt litid land, incn vii fingu
góða hjálp úr USA Trupul
lcikin var hara tann. al úthúgvingarskipanimar í Norcg og í USA vóru so ymiskar. og tí máttu vit larra

okkum nógv sjálv.
- í hesum føn cr øórvfsi,
lí føroysku og norsku ulhúgvingarskipamrnar cru
stórt s;c<> akkurál Ifka
Annars vfsir Svctn Hallc
á. at norsku skúlamir siggjj
nógv í tí. at kunna vcra vifl
til at mcnna føroysku skúlarnar. Hctta cr fyrstu fcró,
at norsku skúlamir eru við
ai menna slikt virkscmi f
øðrum londum. hoasl okkurt eisini cr í gongd f Grønlartdi
Men hóast norðmenn
ongan hcmlctðis vinning
fáa hurturúr. so hcvur ia<>
stóran lydning fyri M antima skúlan at vera við l'
slfkum altjóða virkscmi,
sigur Svein Hallc
- Hetta hjálpir sjálvandi
okkum al fáa frxgari játtan
til skúlan. eins <>g vit fáa
politiksa good-will sigur
hann.
K onkrøt s a m s ta rv

Claus Rcistrup Irá I andsskúlafyrísitingmi lcggur
dent á týdningin tað hevur
at vera við til at mcnna cina
náturliga kompctansu til
cina vónandi komandi oljuvinnu.
- Tað hcvur scra stóran
týdning at vii cru fyrireikað
áflrenn cin møgulig oljuvinna tckur scg upp - so vit
ikki verða tikin á holi. sigur
hann.
Hann sigur. al talan í hcsum føri cr um eiti so konkrct
samstarv.
- Tað hcvur vcnð tosað
so nógv, mcn hcsaferð snýr
tað scg um at úthúgva fólk.
sum skulu starvast i vinnuni. Gcra vit ikki tað i góðari tfð so kann tað koma
okkum iftur um hrekku
Tað konkrcta í hcsum føri

er, ai Ixrarar fara til Noregs
ai ncma sx r kunnleika, so
tcir í Føroyum kunnu skipa
fyn grundskciði í hontøkn i
/F.llanin cr so f framlfðim.
,ii ttm tsr.i fømyiku skuf
armr í fclag skulu skipa fyn
skciðum. sum annars ikki
hava nakað við undirvfsingina f skúlunum sum so al
gera, sigur Claus Rcisirup

T .f. % a j fA n d r ta s e n &

T r y g d a r s k e ið

f Føroyum
Svcin Halle sigur. at tað i
dag cru krøv frá oljufeløgunum. at fólk hava hclla
skcið cins og trygdarskcið
Tá fólk so hava fingið ar
hciði á onkrum horipalli,
kunnu tey sjál vandi úthúgv •
ast viðari til ymsu arheiðsuppgávumar. ið cru umhorð. mcn grundskeiðið cru
- um vit so kunnu siga minsta kravið. sigur hann
Svcin Hallc hcldur eisini.
at tað kundi Vcnð áhugavcn
at kunna skipað fyrí trygdarskciðum í Føroyum.
- Tað cr sjálvandi rxttu
liga kostnaðarmikið. um allir Føroyingar skulu til Norcgs ella til Skotlands at fara
á trygdarskcið. sigur hann
Við øllum úlrciðslum kann
tað kosia cinar 30 000 krón
ur fyri hvønn - hvat so um
100 fólk skulu avslað? Tá
hcvði ultan i va verið hfligar
al skipað fyn skciðinum f
Føroyum. halda teir háðir.
Claus Rcistrup og Svein
Hallc.
5-6 Im a r a r nog m ikið
Skciðið hjá icnnum fimm
føroysku Ixrarunum. sum
nú fara til Norcgs. kcmur
ikki at kosta føroysku skúlunum tað stóra. Tað cr
AMG hólkurin við Slatoil
á odda. sum rindar útreiðsl-
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Spastikarafelagið
Svein Halle. reklari á
Stuvanger Maritime videregáende Skole: - Tá vit i
197.1 fóru <ít í oljuvinnuna
fingu vit hjálp úr USA men nógv máttu vit letra
okkum sjálv
urnar. mcðan Saga rindar
trygdarskciðið.
Claus Reistrup leggur i
hesum samhandi dcnt á tann
scra positiva viljan hjá Statoil í hcsum samstarvi.
Einastu úlreiðslurnar úr
Føroyum eru ein partur av
Ixraralønunum. sum skúlamir koma at nnda - umleið
25.000 krónur fyri hvønn
skúla. sigurClaus Reistrup.
Svein Halle sigur, at
fimm Ixrarar i Føroyum at
undirvfsa í hcsum grundskciðum hclst er nógv mikið.
- A okkara skúlum hava
vit vanliga cinar 5-6 lærarar
- teir skulu jú heldur ikki
vcra ov nógvir, tí so vcrða
ov fá skcið til hvønn Ixrara
og so Ixkkar støðið
Hann visireisini á, at vxl
fcr at hera til. at lærarar i
Føroyum og Norcg skifta
um slørv við hvørt, fyn á
tann hátt at víðka sjónarríngin.
Tcy fólk, ið koma á hesi
grundskeíð í Norcg hava
sum so onga hakgrundsvitan. sigur Svcin Hallc. hóast
flcstu leirra kortini cru fakarhciðarar av onkrum slag
Hann heidur tó. at oljufcløgim fcgin vilja hava fólk.
við slfkum kunnleika. ti tey
cru Ixtlan at umskúla. sigur
Svcin Hallc al cnda við Sosialin.
Em av venjmgarpallunum
hjá Stavanger Marittme
videregáende Skole. Her
kunnu neemingamir roxna,
hvussu tafl er at verfla
tveittur niflur av einum
hpgum boripalli í hjargingarháti
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