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Nú oljuboring á føroyska landgrunninum aftur nærkast, skapar hetta eisini størri áhuga í 

Føroyum fyri oljuvinnu sum heild men serstakliga fyri komandi boringunum. FOÍB, Føroya 

Oljuídnaðarbólkur, sum kunnar um oljuvinnu á tí føroyska oljuportalinum oljan.fo, roynir 

eisini at varpa ljós á oljuvirksemi aðrar vegir. Eitt nú sum partur av OilsSim tiltakinum, 

har skúlanæmingar fáa frálæru á skeiði, har leitað verður eftir olju og gassi á telduni. 

Seinast skipað varð fyri slíkum skeiði, helt lærarinnan hjá einum av luttakandi flokkunum 

á Handilsskúlanum í Havn, at tað hevði verið áhugavert at endað skeiðið við eini vitjan 

hjá FOÍB og har fáa enn meira innlit í oljuvinnuna. 



Og so varð gjørt. Stutt eftir skeiðið, sum Simprentis skipaði fyri, vóru nærum 30 

næmingar frá Handilsskúlanum á vitjan hjá FOÍB á Bryggjubakka í Havn, har Jan Müller, 

stjóri greiddi teimum frá um oljuvinnu sum heild og serstakliga um komandi tvær boringar 

á landgrunninum. 

Lærarinnan Brynhild Høyer sigur við oljan.fo, at teyhøvdu eina frálíka vitjan hjá FOIB. Tað 

var ein góð kulminatión av skeiðnum OilSim. Næmingarnir og hon sjálv vistu lítið um 

oljuvinnuna, og tað er einki at ivast í, at tey fingu sera nógv burtur úrframløguni har. 

“Vit hava hoyrt í útvarpinum og lisið á oljuportalinum um ætlaninar hjá Statoil at leita 

eftir olju í vár á okkara leiðum, og vit tosaðu aftaná um hetta í tímanum. Nú skilja vit 

meira, hvat tað snýr seg um og hvussu stór íløga tað er. Tað er sera viðkomandi fyri 

okkara næmingar at koma at kenna hendan ídnaðin og ikki minst, um hetta verður 

veruleiki í framtíðini. 

Eftir kappingina varð hetta lagt út á heimasíðuna hjá Handilsskúlanum: 

“PetroChallenge Føroyar 2013, sum er stuðlað av Statoil og fyriskipað av Simprentis í 

samstarvi við Føroya Oljuídnaðarbólk (FOÍB), varð hildið fríggjadagin 25. oktobur. 

Simprentis bjóðar skeið út til altjóða olju- og gass ídnaðin. Í staðin fyri fyrilestrum so er 

princippið samstarv og aktiv læring eitt nú við simulatiónsprogrammum. p 

PetroChallenge er eitt dynamiskt online útbúgvingar-skeið og ein kapping, har 

næmingarnir verða bólkaðir i toymi. Hvør bólkur, sum luttekur, er eitt oljufelag í 

simulatiónsprogramminum OilSim. Avbjóðingin er at finna olju og gass. Í kappingini vinnur 

felagið, sum hevur hægst virði, tá tíðin er farin. 

Høvuðsendamálið við hesum skeiðinum er at geva næmingunum eina betri samlaða fatan 

av olju- og gass-leiting. Harafturat læra næmingarnir: 

1. hvønn týdning umhvørvisatlit hava, 

2. at styrkja førleikarnar at arbeiða í bólkum og samráðast, 

3. at styrkja um førleikar at taka avgerðir, 

4. at greina og loysa fleiri uppgávur samstundis í einum bólki, um rakstrarverdar nøgdir, 

um hvussu man roknar virði av leitiloyvum og feløgum 

5. og at fáa eina heildarfatan av virðisketuni hjá oljufeløgum 

13x á Føroya Handilsskúlaluttók í hesi kapping og fara vit at vitja Føroya Oljuídnaðarbólk 

(FOÍB) hesa vikuna, har Jan Müller, stjóri, fer at greiða nærri frá oljuídnaðinum og 

gongdini í oljuleitingini á føroyskum øki.” 

Myndir: 

Frá skeiðnum Petro Challenge og vitjan hjá FOÍB. 
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