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Lærugrein   Lærugrein 

 
1. Føroyskt fyri útlendingar  eftir avtalu 
Undirvísari: Laila Haldansen 
Tilmelding hjá Lailu á tlf. 506670    
 
2. Sangkór mánadag kl. 19.30  
Undirvísari og kórleiðari: Rannvá Matras-Olsen 
Tilmelding hjá Rannvá á tlf. 251429 
 
3. Fimleikur – móðir/barn        týsdag kl. 16.30 
4. Fimleikur – móðir/barn   hósdag kl. 16.30 
Rørsluvenjingar í fimleikahøllini og svimjitilvenjing í 
hylinum. Aldur á barni: 3-7 ár. 
Undirvísari: Sarita Eriksen 
Tilmelding hjá Saritu á tlf. 214476 
 
5. Intervalvenjing mik. kl. 19.00  
Fá pulsin upp, sveittan fram og kom í form við 
ymiskum intervalvenjingum, t.d. HIIT, Tabata og 
makkaravenjingar, tó at onnur venjing kann koma fyri 
til at skapa fjølbroytni. 
Undirvísari : Elin Maria Olsen 
Tilmelding hjá Elin Mariu á tlf. 595678 
 
6. Barnadansur (fyri tvey ættlarlið) mik. kl. 17.30  
Lat børnini taka lut í okkara dýrasta mentanararvi. Vit 
hoyra søgurnar handan kvæðini, læra kvæði, spæla 
kvæðaspøl og dansa sjálvandi føroyskan dans. 
Skeiðið er bæði ætlað børnum og vaksnum. 
Undirvísari : Elin Maria Olsen 
Tilmelding hjá Elin Mariu á tlf. 595678 
 
7. Seyming                                                   Eftir avtalu 
Kom á eitt spennandi skeið, har tú fert at endurnýta, 
endurnýggja og skapa títt egna snið. Sjálvandi kanst 
tú eisini seyma burtur úr nýggjum. 
Ístaðin fyri at koyra burtur, kanst tú endurnýta plaggið 
til ymiskt eitt nú pútu, tasku, pung, niðurdeil ella blusu. 
Skeiðið er fyri øll, bæði roynd og óroynd. 
Undirvísari: Fríðgerð Ovadóttir   
Tilmelding hjá Fríðgerð á tlf. 230101  
 
8. Handarbeiði  hósdag kl 19.00 
Lær at brodera, m.a. til føroyska búnan. 
Undirvísarar: Sarita Funn og Harriet Olsen 
Tilmelding hjá Saritu á tlf. 256499   
ella hjá Harriet á tlf. 506408        

  
9. Glaslist eftir avtalu  
Lær at evna lutir úr glasi. Skálir, prýðislutir v.m. 
(t.d. stroya við glasi og pulverprint) 
Undirvísari: Ioana Rapa.  
Tilmelding hjá Ioanu á tlf. 256476  
 
10. Matskeið fyri 2 ættarlið eftir avtalu 
Lær at gera ymiskan døgurðamat og annað gott. 
Skeiðið er ætlað 1 vaksnum saman við einum barni frá 7 
ára aldri. Undirvíst verður 6 ferðir. 
Undirvísari: Ioana Rapa 
Tilmelding hjá Ioanu á tlf. 256476   
 
11. Hevur tú hug at tekna?*) Styttri skeið eftir avtalu 
Grundleggjandi frálæra í at tekna ymiskar uppstillingar, 
andlitsmyndir o.a. Vit tekna í hugnaligum hølum aftur við 
góðum tónleiki.  
Undirvísari: Ann-Mari Egholm 
Tilmelding hjá Ann-Mari á tlf. 794175     
 
12. Foto við snildfon eftir avtalu 
Endamálið við skeiðnum er at geva luttakarunum amboð 
til at fáa sum mest burtur úr myndatólinum í snildfonini. 
Vit ganga gjøgnum eitt sindur av teori, men verður tað 
mest við praktiskum royndum, har vit taka myndir við 
telefonini, sum vit síðani fara ígjøgnum í felag. 
Undirvísari : Ditte Mathilda Joensen 
Tilmelding hjá Ditte á tlf. 767767 
 
13. Koyrikort til prutl 
Skeiðið verður í vár. Kunnað verður á heimasíðuni og í 
Vestmanna Skúla. 
 
14. 1. Hjálp *) eftir avtalu 
Undirvísari: Reyði Krossur 
Tilmelding hjá Saritu á tlf. 214476 
 
15. VHF-skeið og SRC/ROC eftir avtalu 
Undirvísari: Jóhan Müller 
Tilmelding hjá Jóhan á tlf. 211460    
  

 

Øll undirvísing er treytað av nóg stórari undirtøku og góðkenning myndugleikanna. 

Tilmelding fer fram millum kl. 17 - 20. Seinasta freist at tekna seg er 13. oktober 2020. 

Skeiðini byrja eftir avtalu við læraran. Næmingarnir gjalda sjálvir tilfarið, ið nýtt verður. 

Luttøkugjaldið er 350 kr. Skúlanæmingar, pensiónistar og *) styttri skeið gjalda 200 kr. 
Luttøkugjaldið skal gjaldast á konto 110.628.9 í Bank Nordik. 
Minnist til at viðmerkja skeiðsnummar á bankaflytingina. Havið kvittanina við 1. undirvísingarkvøldið. 

Vestmanna Kvøldskúli – tlf. 214476 
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Børn í skúlaaldri   

 
16. Vestmanna Barnakór hós. kl.14.30 
Kórleiðari: Rannvá Matras-Olsen 
Tilmelding hjá Rannvá á tlf. 251429 
 
17. Lær at telva týs. kl. 17.00   
Undirvísari: Fróði Skúvadal  
Tilmelding hjá Fróða á tlf. 585640  
 
18.Smíð 
Lær grundleggjandi førleikar. mán. kl. 15.00 
Fyri børn í 4.-7.flokki 
Undirvísari : Bjarni Heinesen 
Tilmelding hjá Bjarna á tlf. 283776 
 

  
19. Handaligt arbeiði fyri børn  
Lær at mála, tekna og virka ymiskt.     
Fyri børn í 1. - 4. flokki mik. kl. 15.00 
Fyri børn í 5. - 8. flokki mik. kl. 16.30 
Undirvísari: Herit Joensen 
Tilmelding hjá Herit á tlf. 210048   
 
20. Rytmiskur danskur mán. kl. 17.00 
Fyri gentur 7-10 ár                
Undirvísari: Ditte Mathilda Joensen 
Tilmelding hjá Ditte á tlf.  767767 
 
21. Klaver eftir avtalu 
Klaverundirvísing fyri børn 9 – 13 ár. 
Undirvísari: Ditte Mathilda Joensen 
Tilmelding hjá Ditte á tlf. 767767 

 
Øll undirvísing er treytað av nóg stórari undirtøku og góðkenning myndugleikanna. 

Tilmelding fer fram millum kl. 17 - 20. Seinasta freist at tekna seg er 13. oktober 2020. 

Skeiðini byrja eftir avtalu við læraran. Næmingarnir gjalda sjálvir tilfarið, ið nýtt verður. 

Luttøkugjaldið er 350 kr. Skúlanæmingar, pensiónistar og *) styttri skeið gjalda 200 kr. 
Luttøkugjaldið skal gjaldast á konto 110.628.9 í Bank Nordik. 
Minnist til at viðmerkja skeiðsnummar á bankaflytingina. Havið kvittanina við 1. undirvísingarkvøldið. 
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