
 
Umhvørvisvikan 2017 verður í døgunum 26. – 29. apríl, og aftur í ár verður ymiskt á skránni fyri børn 
á dagstovnum og skúlanæmingar í øllum aldri.   
 
Umhvørvisvikan 2017 varpar ljós á okkara ovurstóru plastnýtslu og plastdálking. Plastdálking er mett 
at vera skjótast vaksandi umhvørvistrupulleiki í heiminum. Á hvørjum ári enda 8 mió. tons av plasti 
í høvunum. Hetta svarar til, at ein stórur lastbilur hvønn minutt tømir eina last við plastburturkasti í 
havið.  
 
Plast verður ikki niðurbrotið í náttúruni og er til stóran ampa fyri djór. Mett verður, at á hvørjum ári 
doyggja í minsta lagi 100.000 havsúgdjór og meir enn ein millión fuglar av plastburturkasti. 
 
Ymiskt er á skrá fyri børn og ung í Umhvørvisvikuni. Her verður kunnað um nøkur tilboð, og hvussu 
tilmelding fer fram. 
 
 
Teknikapping - Tekna og vinn 
Í Umhvørvisvikuni skipar Býarbókasavnið fyri teknikapping, har øll eru vælkomin inn á 
Býarbókasavnið at tekna eina mynd. Myndin skal lýsa evnið í Umhvørvisvikuni, sum er “Hvørvisjón 
– Hvar endar títt plast?”.  
 
Teknikappingin er deild upp í tríggjar aldursbólkar – børn undir skúlaaldur, 1.-3. flokk og 4.-6. flokk. 
Vinnarin í hvørjum aldursbólki vinnur eitt gávukort á virði kr. 1.500,-.  
 
Freistin at lata inn myndir er fríggjadagin 28. apríl klokkan 12. Vinnararnir av teknikappingini verða 
kosnir leygardagin 29. apríl klokkan 10.  
 



Umhvørvisveiða 
Margarinfabrikkin er karmur um Umhvørvisveiðu, sum verður fyriskipað sum ein postarenning 
nærhendis Margarinfabrikkini. Í postarenningini fáa børnini ymiskar spurningar, ið snúgva seg um 
evnið “Hvørvisjón - Hvar endar títt plast?”. Eftir Umhvørvisveiðuna fáa øll kakao og bollar. 
 
Umhvørvisveiðan verður í døgunum mikudagin 26. apríl til og við fríggjadagin 28. apríl 2017 frá 
klokkan 9 til 14. Hesar dagar kunnu elstu børn á dagstovnum og skúlaflokkar (1.-4. flokkur) tekna 
seg til Umhvørvisveiðuna klokkan 9, 11 ella 13. 
 
Tilmelding á fabrikkin@torshavn.fo ella á tel 29 21 17 
 
 
Bókin “Fløskuposturin”  
Í Umhvørvisvikuni fáa allir dagstovnar bókina “Fløskuposturin”. 
 
Øll børn í 1. flokki fáa bókina “Fløskuposturin” til ognar. 
 
 
Verkstova um plast til 5. flokkar 
Aftur í ár verður eitt serstakt tilboð til allar 5. flokkar. Í ár verður skipað fyri eini verkstovu um plast 
fyri børnum í 5. flokki, frá hósdegnum 27. apríl til fríggjadagin 28. apríl. Hesar dagar kunnu 5. flokkar 
melda seg til plastverkstovuna klokkan 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 ella 12.30.  
 
Verkstovan verður í auluni í Skúlanum á Fløtum og varir á leið ein tíma. Tað eru læraralesandi á 
Setrinum, sum hava verkstovuna um hendi.  
 
Flokkarnir melda til á erlao@setur.fo 
 
Tá ið tit melda tykkara 5. flokk til, skulu tit upplýsa: 
 

1) Navn á skúla 
2) Tal á børnum 
3) Nær tit ynskja at vitja 

 
 
Plasthúsið – tilboð til 6.-9. flokkar 
Tiltakið “Plasthúsið” er serliga ætlað teimum, sum ganga í 6.-9. flokki. 
 
Plasthúsið verður í Ostahúsinum og í Reinsarínum frá mánadegnum 24. apríl til fríggjadagin 28. apríl 
frá klokkan 9 til 12 (tó ikki flaggdagin 25. apríl). Hesar dagar kunnu skúlaflokkar tekna seg til 
Plasthúsið klokkan 9, 10 ella 11. Flokkarnir vitja Plasthúsið í uml. 1 tíma. 
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Vitjanin byrjar í Reinsarínum, har flokkurin fær kunning og frálæru um plast og plastdálking. Síðan 
verður farið í ovara hølið í Ostahúsinum at síggja framsýningina “Handil við leysvektsvørum”. Eftir 
hetta verður farið í hølið niðurundir í Ostahúsinum til  “Posaverkstovu”.  
 
Margarinfabrikkin samskipar Plasthúsið. Flokkarnir melda til á fabrikkin@torshavn.fo 
 
Tá ið tit melda flokkarnar til, skulu tit upplýsa: 
 

1) Navn á skúla 
2) Tal á børnum 
3) Floks stig 
4) Nær tit ynskja at vitja 

 
 

 
Skráin verður send í øll hús í Tórshavnar kommunu í viku 16. 
 
Eisini ber til at fylgja við á facebook-síðuni Umhvørvisvikan.  
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