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Øll skulu hoyra til
Føroya Pedagogfelag er í støðugari menn
ing. Frá stovnandi aðalfundinum tann 1. juni
1982, tá 47 limir stovnaðu felagið, harav
13 hvílandi, til í dag við okkara áleið 2000
limum eru nógvar broytingar hendar, bæði
í felagnum og uttan um okkum.
Stórhendingar sum bygnaðarbroyting
arn
ar á serøkinum, sum í dag er vorðið
til Almannaverkið, broytingin frá, at nakrir
fáir dagstovnar vóru til, kanska einamest
sjálvsognarstovnar, til støðuna í dag, har
so at siga allar kommunur hava minst ein
stovn, ein broyting sum er hend, eftir at
dagstovnaøkið varð lagt út til kommunurnar
at umsita í 2000.
Slíkar broytingar hava eisini kravt sítt
av fakfelagnum, sum eisini hevur skulað
umstillað og tillagað sítt virksemi. Í dag
hevur felagið eina professionella umsiting,
sum megnar at lyfta flest allar uppgávur, ið
viðvíkja vernd av rættindum hjá einstaka
liminum.
Politiskt hevur nevndin í felagnum vaks
andi avbjóðingar. Tað er vorðið truplari at
røkka út og kenna ynskini hjá einstaka
liminum í dag enn fyri 30 árum síðani, tað er
truplari at røkka politisku myndugleikunum
í dag, enn tað var fyri 30 árum síðan. Í dag
tykist tað, sum politisku oddafólkini – lands

stýrisfólk ella kommunalpolitikarar – í størri
mun krógva seg aftan fyri umsitingarnar.
Sam
skiftið gerst torførari, tí fjarstøðan,
ella liðini, millum okkum og politik
ar
an
gerst størri. Hendan gongdin verður ofta
hugs
að sum ein „professionalisering“ av
kommunal- og landsfyrisitingini, og sjálvt
um tað í sambandi við málsviðgerð av per
sóns
mál
um man vera skilagott, so kann
hesin leisturin ikki brúkast líka lætt til allar
uppgávur. Onkuntíð hava vit tørv á, at veru
lig
ar politiskar hugsjónir sleppa fram at
økinum. Eitt nú, hvat tey hugsa um javn
støðu á lønarøkinum.
Torført er at síggja, hvørjar hugsjónir/
visiónir ymisku politikararnir hava fyri eitt
nú Almannaverkið, arbeiðsøkið børn og
ung, sum eru høvuðsvirkisøki hjá limunum
í Pedagogfelagnum. Manglandi hugsjónir/
visónir gera tað torført at skilja avgerðir,
sum myndugleikarnir taka, og uppaftur tor
førari at góðtaka avgerðirnar.
Vit í felagnum, nevnd og umsiting, hava
eitt ynski til framtíðina, eitt ynski um, at vit
betra samskiftið millum okkum og limirnar,
millum okkum og ymisku myndugleikarnar
og politikararnar. Tí tað er bert við góðum
samskifti, at vit kunnu skilja og broyta við
urskiftini.

Aðalfundarskrá

C. Frágreiðing frá nevndini til góðkenningar
D. Framløga av grannskoðaðum roknskapi
og fíggjarstøðu til góðkenningar
E. Framløga av felagsins fíggjarætlan
til kunningar
F. Viðgerð av ætlaða virksemi felagsins
G. Val av formanni triðja hvørt ár
H. Val av nevnd
I. Val av eykalimum
J. Val av grannskoðarum
K. Viðgerð av innkomnum uppskotum
og ásetan av limagjaldi
L. Ymiskt

Ársaðalfundur felagsins verður á Hotel Før
oyum tann 27. februar 2016.
Dagurin byrjar við skráseting kl. 11.45,
har atkvøðuseðlar verða útflýggjaðar í skrá
setingini.
Fundurin byrjar kl. 12.45 og varir til áleið
17.30 við hesi fundarskrá.

BLAÐIÐ VERÐUR PRENTAÐ í 2.500 eintøkum, kemur
út eina ferð um árið, og verður sent limunum í
Føroya Pedagogfelag ókeypis
LOYVT ER at endurgeva tilfar úr blaðnum (myndir
undantiknar) treytað av, at keldan verður upplýst.
FORSÍÐUMYNDIR: Frá aðalfundinum

Jógvan Philbrow

Vælkomin og gestarøðari: 12.45
Klokkan 13.00 byrjar fundurin
við hesi skrá:
A. Val av fundarstjóra og skrivara
B. Ásetan av fundarskipan fyri aðalfundin

Døgurði klokkan 19.00.

Kunning
frá felagnum
Samlagstrygging

Kollektiva tryggingin, „Samlagstryggingin“, hevur síðan miðjan 2013
verið goldin fyri flestu limir felagsins umvegis Lívstryggingargrunnin.
Samlagstryggingin er trygging, ið gevur rætt til útgjald:
yy Um limur doyr
yy Við ávísar hættisligar sjúkur
yy Sí meiri kunning á heimasíðu felagsins www.pedagogfelag.fo
Kostnaðurin av samlagstryggingini er 125 kr. um mánaðin.
Tryggingin verður tann sama, men frá 1. januar 2016 verður
inngjaldið fyri tryggingina broytt á tann hátt, at gjaldið verður kravt
inn av LÍV umvegis eftirlønargjaldið.
Tað verða framvegis nakrir limir, sum fara gjalda 125 kr. um
mánaðin fyri at verða partur av samlagstryggingini. Tað er m.a.
teir limir, sum eru:
yy Tænastumenn
yy P-76’arar
yy Limir í óløntum farloyvi
yy Limir, sum hava b-limaskap.

Víðkaðar telefontíðir
Skrivstovan svarar nú telefonini soleiðis:
Mánadag til mikudag: 9.00 til 15.00.
Hósdag: 9.00 til 16.00.
Fríggjadag svarar telefonin ikki.

Innliman og broyting
av upplýsingum
Fyri rætta skráseting av tær sum limi, hevur tað stóran týdning,
at tú sendir felagnum innlimingarskjal ella broytingarskjal.
Broytingarnar hava týdning, fyri at limir eru skrásettir rætt. Hetta
ger samskiftið millum teg og umsitingina smidligari og skjótari.

Minst til!
yy Álitisfólkið minnir nýggj starvsfólk á at fylla út innlimingarskjal,
tá tey byrja í starvi.
yy At senda broytingarskjal, um tú skiftir starv, eftirnavn, bústað,
telefonnummar ella teldupostadressu.
yy Til ber at fylla út innlimingarskjal ella broytingarskjal á
heimasíðuni www.pedagogfelag.fo ella við at senda teldupost
á pedagog@pedagogfelag.fo.

Tryggjaðir limir

Bólkur A: Limir, sum hava eitt eftirlønargjald á 375 kr. um
mánaðin, eru fevndir av samlagstryggingini.
Bólkur B: Fólk, sum hava eitt leysari tilknýti til Pedagogfelagið
enn omanfyri nevnt, mugu venda sær til felagið og sjálv rinda
kr. 125,- um mánaðin, um tey vilja verða fevnd av tryggingini.
Hava tit spurningar viðvíkjandi tryggingini, kunnu tit seta tykkum
í samband við umsitingina í felagnum.
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NEVND
Jógvan Philbrow

Námsfrøðingur
Formaður
jogvan@pedagogfelag.fo

Elin N. W. Tausen

Námsfrøðingur
Næstforkvinna
elin@pedagogfelag.fo

Nikkil Heinesen

Námsfrøðingur
Skrivari
nikkil@pedagogfelag.fo

Irdi Lið Gaardlykke
Hjálparfólk
Nevndarlimur
irdi@pedagogfelag.fo

Gitta av Kák

Nevndarlimur
gitta@pedagogfelag.fo

TILTAKSLIMIR
Sabina Poulsen

So samdust vit

Føroya Pedagogfelag, Kommunala arbeiðsgevarafelagið
og Fíggjarmálaráðið góðtóku semingsuppskotið frá
Semingsstovninum.
Semjan byggir á ein karm á umleið 4,15%
yvir tvey ár umframt eina broyting í starvs
lærara
samsýningini. Lønirnar hækka við 2%
frá 1.oktober 2015 og við 1,88% frá 1. oktober
2016.
Fyri Pedagogfelagið inniheldur semjan nakrar
avtalur, ið vit meta hava stóran týdning fyri fram
tíðina. Serliga avtalan um, at ein arbeiðsbólkur
skal setast at viðgera eina almenna lønartalvu
og lønarlagið á almenna arbeiðsmarknaðinum
sum heild. Hetta var eitt av ynskjunum, felagið
hevði frammi til løgtingsvalið 2015.
Felagið hevur eisini lyft tey lægst løntu hjálp
arfólkini, sum hereftir ganga stigini 2-7 í staðin

fyri stig 1-7, umframt at øll fastlønt nú eiga
rættindi til eftirløn.
Námsfrøðingar, sum arbeiða hjá kom
mun
unum, hava eisini fingið eitt endastig afturat,
soleiðis at stigini hjá námsfrøðingum nú vera
tey somu, hjá bæði landi og kommunum.
Afturfyri hetta er so ein gomul áseting í sátt
málnum um viðbót fyri børn við serligum tørvi
slept.
Aðrar broytingar eru eisini í sáttmálanum,
umframt at nakrar aðrar avtalur eru gjørdar,
eitt nú ein avtala undir heitinum „Eitt gott og
mennandi arbeiðsumhvørvi“.

UMSITING

Barbara R. Mouritzen

Katrin Haraldsen
Birita Hammer Jacobsen
Umsitingarleiðari
birita@pedagogfelag.fo
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Bára Sólheim Guttesen
Málsviðgeri
bara@pedagogfelag.fo

Gudny Benjaminsdóttir
Bókhaldari
gudny@pedagogfelag.fo

Frágreiðing
frá nevndini
Síðani aðalfundin hin 11. apríl 2015 er ymiskt hent. Við nýggjum
formanni og nýggjari nevnd fóru vit til verka eftir aðalfundin, har tey
ymsu ábyrgdarøkini blivu býtt millum nevndarlimirnar.
Farna árið hava ábyrgdarøkini tískil verið
býtt soleiðis:
• Jógvan: Norðurlendskt samstarv, skeið,
leiðararáðið, álitisfólk, heimasíðan, keyp
av LÍV, samráðingar/flokkingar, dag
stovnalógin, Almannaverkið, sosiallóg
gáva/normeringar.
• Elin: A&U grunnurin, fakfagnaður, NLS
sektorfundir, bygnaðurin í felagnum.
• Irdi: Hjálparfólkaútbúgvingin, sálarligt
arbeiðsumhvørvi.
• Nikkil: Stuðlar í skúlanum, 6 ára gomul,
frítíðarheim og ungdómshús, sjónliggerð
og fakligheit.
• Gitta: Eldrapolitikkur, normeringar/dag
stovnaøkið, pedagogútbúgvingin og les
andiráðið.

seinasta árið. Leiðaradagurin varð hildin 20.
mai 2015, har nýtt leiðararáð var valt. Tey,
sum nú manna ráðið, eru Nancy Poulsen,
forkvinna, Hildur Hermansen, næstforkvinna,
Rúna Tausen, skrivari, Marjun Hentze og
Poula Eidesgaard, nevndarlimir. 25. sep
tember 2015 var eisini afturvendandi lands
leiðaradagurin við heitinum „Almenn leiðsla
krev
ur serligt hegni“, við Kristian Dahl,
arbeiðssálarfrøðingi.

Eitt felag, har allir limir hoyra til
– „Okkara dagstovnaráð“ og
Sosialpedagogiska ráðið

Bygnaðurin í felagnum

Eitt tað fyrsta, sum vit settu gongd á, var
at fáa skip
að tvey ráð, eitt umboðandi
dags tovnaø ki ð og eitt umboðandi
sosialpedagogiska økið. Í dagstovnaráðnum
eru Maika L. Samuelsen, Jakob Skaaning og
Joan P. Danielsen, og í sosialpedagogiska
ráðnum eru Beinta J. P. Joensen, Sólja Á.
Petersen og Edith Dahl. Tey starvast øll á
ymsum virkisøkjum og fevna breitt.
Endamálið við ráðunum er at veita fak
liga ráðgeving og sparring við nevndina
og samstundis styrkja fakliga profilin hjá
felagnum.

Leiðararáðið
Leiðararáðið hevur eisini verið virkið hetta

Lesandiráð
Umframt hesi trý ráð er eisini eitt ráð fyri
tey, sum lesa til námsfrøðing. Arbeiðið í les
andiráðnum hevur verið merkt av, at felagið
hevur verið í stríð við Fíggjarmálaráðið um
starvslærarasamsýningina.

Aðalfundurin í 2015 álegði nevndini at
arbeiða við bygnaðinum í felagnum. Hetta
hevur nevndin so valt at fara undir við at fara
út til limirnar kring landið at spyrja, hvørjar
væntanir og hvønn tørv tey hava á sínum
fakfelag. Út frá teimum afturmeldingunum,
sum nevndin hevur fingið frá limunum, fer
nevndin at seta ein bólk at arbeiða við at
gera eitt álit um, hvussu vit á besta hátt
kunnu skipa felagið. Ætlanin er til ta tíð aft
ur at vitja kring landið, har tit fáa høvi at
siga tykkara hugsan um tilmælini í álitinum.

Nýggj høli
Aðalfundurin gav eisini nevndini heimild
at keypa nýggj høli í 2015. Hetta hava vit
valt at bíða við, til setningurin at hyggja at
bygnaðinum í felagnum er betur lýstur, so

at ynski og væntanir hjá limunum viðvíkjandi
felagnum eisini kunnu verða havd í huga, tá
avgerð um møgulig nýggj høli verður tikin.

Kunningarskriv
Fyri at styrkja um samskiftið millum nevnd
og limir eru vit farin undir at senda kunn
ingarskriv út. Fyrsta skrivið var sent út 1.
juli, tó bert til álitisfólkini, seinna skriv var
sent út 16. desember 2015 til allar limir, sum
vit hava teldupostbústaðin hjá. Um onkur
ikki hevur fingið kunningarskrivið, men fegin
vil hava tað, mugu tey skráseta seg av
nýggjum inni á heimasíðuni hjá felagnum
og har upplýsa rættan teldupostbústað.

Bjóðið formanninum á vitjan
Ein annar táttur, ið eisini er settur í verk, er
„Bjóða formanninum á vitjan”-átakið. Her
hevur formaðurin sett tíð av til at vitja limir
á arbeiðsplássum teirra kring landið. Hetta
átakið hevur verið serliga væl móttikið á
dagstovnaøkinum, har formaðurin hevur
vitjað ymsar stovnar kring landið.

Atkomulig umsiting
Umsitingin hevur frá í ár fingið longri tele
fontíð. Telefonirnar svara nú frá mánadegi
til mikudag frá 9.00 til 15.00 og hósdag frá
9.00 til 16.00. Fríggjadag svara telefonirnar
ikki. Hetta skuldi gjørt tað eitt sindur lættari
at ringt til felagið.
Álitisfólkamappan er nú eisini vorðin dag
førd á heimasíðuni, og skuldu øll tey nýggj
astu skjølini og avtalurnar verið atkomuligar.
Hesi viðurskifti – skipan av ráðum, vitjanir
kring landið, kunningarskriv, møguleikin at
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fáa formannin á vitjan og longri telefontíðir
– vóna vit gera felagið sjónligari og atkomu
ligari hjá limunum.

Limaviðurskifti
Gjaldið av samlagstryggingini verður nú
broytt. Felagið hevur seinastu 2 árini gold
ið tryggingarnar umvegis Lívstryggingar
grunnin, og í framtíðini verður gjaldið kravt
inn av LÍV umvegis eftirlønargjaldið. Tó
mugu teir limir, ið ikki hava eftirlønargjald,
sum verður flutt í LÍV, sjálvir gjalda sína sam
lagstrygging. Eru ivamál, ber til at seta seg
í samband við felagið.

Sáttmálasamráðingar
Sáttmálasamráðingarnar vóru merktar av,
at val var 1. september 2015. Hetta hevði
við sær, at tað dró út at fáa gongd á sam
ráðingarnar. Starvsmannafelagið, sum var
komið longri við samráðingunum, var fyrsta
felag at gera semju, og tað legði tískil eisini
karmin fyri tey feløg, sum komu aftaná. Hesin
karmurin bygdi so aftur á tað, sum privati
arbeiðsmarknaðurin hevði lagt sum grund.
Trætan við samsýning til starvs
lær
ar
ar
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hevur eisini fylt nógv í sáttmálasamráðing
unum. Trætan var longu byrjað fyri aðal
fundin í 2015, og har var eingin ser
lig
ur
vilji at loysa trætuna, fyrr enn nýtt lands
stýrið kom framat. Sjálvt tá var lítil vilji at
gera nakrar veruligar broytingar.
Ósemjan var so mikið stór, at vit sendu
boð eftir semingsmanninum at loysa træt
una.
Tá semingsstovnurin skal royna semju, er
altíð vandi fyri, at ymisk krøv detta burtur,
og endar man tá í einari „take it or leave
it”-støðu.
Vit meta ikki, at semjan er serliga góð.
Tó eru nakrar grundleggjandi broytingar
gjørdar í sáttmálanum. Tey lægst løntu í
felagnum fingu eitt lítið lyft, og vanligir
námsfrøðingar á dagstovnaøkinum eru nú
javnsettir í grundlønini við sáttmálasett á
serøkinum.
Vit mugu tó staðfesta, at vit ikki megnaðu
at fáa Fíggjarmálaráðið at góðtaka nakrar
broytingar í sáttmálanum við teir, annað enn
almennu lønarhækkingina.
Sálar
liga arbeiðsumhvørvi er veru
liga
komið á breddan, nú vit hava fingið eina

avtalu um „Eitt gott og mennandi arbeiðs
umhvørvi“. Hetta er eitt stórt frambrot, nú
arbeiðsgevarin viðurkennir, at átøk skulu til
fyri at betra um sálarliga arbeiðsumhvørvið.
Eitt annað stórmál er avtalan um at seta
ein arbeiðsbólk í vár at „kanna almenna
lønarlagið bæði sum heild og hjá einstøkum
starvsbólkum. Nevndin skal lýsa møguleikar
fyri at skipa eina felags lønarskipan innan
tað almenna…“, hetta samsvarar við okk
ara ynski um eina almenna lønarskipan,
har útbúgving, royndir og ábyrgd eiga at
síggjast aftur. Eisini eru nakrar aðrar avtalur
um samstarvsnevnd og at gera arbeiðstíð
arreglur á kommunala økinum kærkomin.
At styrkja og skapa jaligari samskifti við
arbeiðsgevaran er neyðugt fyri lættari at
røkka okkara málum um betri viðurskifti
til limirnar.

Keyp av Føroya Lívstrygging
Ætlanir hava leingi verið um at keypa 50%
av Føroya Lívstrygging fyri at tryggja at
áhugamálini hjá kundunum; serliga limir í
stóru føroysku fakfeløgunum vóru havdir í
huga í einskiljingartilgongdini og framtíðini.

Føroya Pedagogfelag er framvegis við í
hesum, men hesar ætlanirnar eru nú settar í
bíðistøðu vegna broyttu eftirlønarætlanirnar
hjá landsstýrinum.

A og U-grunnurin
Nevndin í Aktións- og upplýsingargrunninum
skal verða vald á fyrsta álitisfólkafundi eft
ir aðalfundin hjá Føroya Pedagog
felag.
Nevndin í felagnum velur eitt umboð, og álit
isfólkini tvey umboð. Vegna nevndina er Elin
N. W. Tausen vald, og vegna álitisfólkini eru
Charlotta á Váli og Fríða Lómstein valdar.
Søkjast kann fýra ferðir um árið úr grunn
inum, 1. mars, 1. juni, 1. september og 1.
desember. Umsøkjarar fáa svar upp á um
sóknina umleið hálvan í tí mánaðinum, søkt
verður í. Í umsóknini skal vera ein nágreini
lig frágreiðing um, hvat søkt verður til, og
ein kostnaðarmeting skal verða løgd við.

Fakfagnaðurin 2016
A og U-grunnurin skipar fyri Fakfagnaðinum
longu í februar 2016. Hetta verður gjørt á
tann hátt, at Fakfagnaðurin 26. februar 2016
verður dagin fyri aðalfundin.

Fakfelagssamstarvið
Fakfelagssamstarvið – tað er Felagið
Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Havnar
Arbeiðskvinnufelag, Starvsmannafelagið,
Føroya Lærarafelag og Føroya Pedagog
felag – er víðkað við Akademikarafelagnum.
Ráðgevin, Regin Berg, hevur verið í starvi
við tí yvirskipaða endamálinum at arbeiða
fyri at fremja úrvald felags áhugamál hjá
limunum í teimum nú seks fakfeløgunum.
Leikluturin hjá okkum í Fak
felags
sam
starvinum og starvið sum ráðgevi verða
nú endurskoðað.

Sosialt arbeiði – ráðstevna
í Finnlandi
Í døgunum 9. – 13. juni var nevndin í Finn
landi á einari norðurlendskari ráðstevnu um
sosialt arbeiði. Hetta er ein ráðstevna, sum
norðurlendsk sosialpedagogisk fakfeløg
saman við fakfeløgum hjá sosialráðgevarum
skipaðu fyri. Stóra evnið var „dirvi í sosialum
arbeiði“, og vóru evni sum t.d whistleblowing
– tað at siga frá – og annað eisini havd á
lofti. Nevndin brúkti høvi at vera við, bæði
fyri at víðka okkara sjónarring og fyri at
samansjóða nýggju nevndina.

Nordisk lærerorganisations
samråd (NLS)
Føroya Pedagogfelag er limur í NLS, sum
er eitt norðurlendskt felag fyri pedagog- og
lærarafeløg. Hesin felagsskapur fer at hava
ein felagssektorfund í Føroyum í september
2016. Evnið, sum felagsskapurin arbeiðir
við, er at styrkja fakyrkið hjá lærarum og
pedagogum í Norðurlondum.

Nordisk forum for
socialpædagoger (NFFS)
Føroya Pedagogfelag er limur í NFFS, sum er
eitt norðurlendskt felag fyri sosialpedagogar.
Her eru ætlanir um at geva út eitt 25 ára
rit, nú felagsskapurin hevur verið til í 25 ár.
Ritið skal lýsa norðurlendskan pedagogikk
seinastu nógvu árini.

Løgtingsval og okkara trý ynski
Vit brúktu nógva orku uppá Løgtingsvalið
2015. Sum fakfelag nýttu vit høvi at varpa
ljós á trý „fokus”-øki hjá felagnum:
1. normeringar á dagstovnaøkinum,
2. sosiallóggávan á
sosialpedagogiska økinum
3. nýggja almenna lønartalvu.
Undan valinum høvdu vit ymiskt tilfar og
greinar frammi í miðlunum, umframt at vit
vóru í samskifti og fundum við flokkar og
valevni hjá ymsu flokkunum. Flestallir flokk
ar fingu vitjan ella vitjaðu okkum, soleiðis
at vit fingu umrøtt viðurskifti, ið vit mettu
hava týdning fyri námsfrøðiliga starvsøkið.
Tað, at eitt samgonguskjal sigur, at bøtast
skal um viðurskifti hjá námsfrøðingum í
hesum samgonguskeiði, er eisini søguligt,
tí námsfrøðiliga økið hevur sjáldan verið
nevnt. So vit halda, at vit, nevnd, umsiting
og limir, hava megnað at havt ávirkan.
Hetta hevur verið við til at gjørt felagið
sjónligt í politiska landslagnum.

Mentamálaráðið
Við einum átaki um happing í fólkaskúlanum
– í kjalarvørrinum av happingarmálinum á
Sandi – setti nýggi Mentamálaráðharrin
gongd á skeiðvirksemi fyri fólkaskúlan, ið
snúði seg um happing. Átakið fylgdi í stutt
um einum áliti um happing, sum varð latið
Mentamálaráðnum í 2014. Felagið vísti á,
at námsfrøðingar sum heild ikki vóru tiknir
við, og hildu vit hetta vera sera óheppið.
Normeringar á dagstovnaøkinum er eitt

av mongu evnunum, sum skulu verða loyst
saman við Mentamálaráðnum og kommun
unum í næstu framtíð.
Eitt annað mál, sum vit av álvara skulu
taka upp við Mentamálaráðið komandi ár,
er støðan hjá stuðlum í Fólkaskúlanum.
Vit hava avtalað við landsstýriskvinnuna
við Mentamálum, at vit í framtíðini skulu
hava fleiri „kaffifundir“, har vit fáa viðgjørt
ymiskt, sum rørir seg á økinum.

Almannamálaráðið
Almannamálaráðið ásetur karmarnar fyri
námsfrøðiliga virkseminum á serstovna
økinum. Har eru tey í gongd við at orða
eitt álit um „tænastu
lóggávu“, sum skal
vera grundarlag undir einari nýggjari
lóggávu á økinum. Umboðini hjá felagnum
í arbeiðsbólkinum hava verið Katrin
Haraldsen og Marjun Petersen. Jógvan
Philbrow, formaður, hevur eisini verið við,
tá tað hevur verið neyðugt.
Vit hava stórar væntanir til lóggávuna,
tí økið hevur í stóran mun manglað eina
dagførda lóggávu. Almannaverkið er eisini
undir Almannamálaráðnum, og er ein tann
størsti einstaki arbeiðsgevarin, ið umsitur
so at siga alt serstovnaøkið.
Avtalað er annars at hava regluligar fundir
við Almannaverkið í framtíðini.

Fólkafundurin 2015
Fólkafundurin 2015 var í Tórshavn í døgun
um 18.-19. september 2015. Eins og und
an
farin ár var Føroya Pedagogfelag við.
Endamálið við okkara luttøku var at varpa
ljós á felagið og limirnar umframt at koma
á tal við borgarar í samfelagnum. Vit fram
leiddu 3 filmar til hetta høvi, ið hildu fast
í táttin um eina felags lønartalvu, ynski
um tænastulóg/sosiallóggávu og normer
ingslykil – filmarnir vóru seinni lagdir út á
facebook og youtube.
Tó at hetta aðalfundarárið hevur verið
stutt, í skrivandi stund góðar níggju mánaðir,
er ymiskt framt, og samstundis eru lunnar
lagdir undir framtíðar arbeiðið í felagnum.
Vit ynskja limunum ein góðan aðalfund.
Vegna nevndina
Jógvan Philbrow, formaður.
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Eldhugin er
framhaldandi til staðar
„Fert tú at stilla uppaftur, Elin?“ er ein spurningur, sum hevur verið
ofta uppi at venda hesa seinastu tíðina. Og ja, eg havi hugsað, at eftir
næstan 7 ár sum nevndarlimur í Føroya Pedagogfelag, er tíðin kanska
komin til at hugsavna seg um okkurt annað.
limir kring landið og hoyra tykkara hugsanir
og ynskir um felagið. Hetta er eitt av mínum
hjartamálum, sum eg vil bjóða meg til at
halda fram at arbeiða við.

Gransking og menning av
námsfrøðiliga fakførleikanum

Eg setti meg at lesa mína fyrstu valgrein í
Pedagogblaðnum í 2010, og sló tað meg, at
tey hjartamál, sum eg hevði tá, eru tættari
at blíva ein veruleiki í dag, enn tey vóru fyri
6 árum síðani, og ikki at bjóða meg fram til
enn eitt nevndarskeið er at geva upp beint
áðrenn mállinjuna. Tí vil eg fegin bjóða
meg fram, tí viljin, ágrýtnið og áhugin fyri
at virka fyri allar limir felagsins er framvegis
til staðar.

Endurskoðan av bygnaðinum
av felagnum
Í 2010 skrivaði eg um bygnaðarbroytingar
í felagnum, og eg fegnist um, at á
aðalfundinum í 2015 bleiv samtykt, at
nevndin skuldi fara undir at endurskoða
verandi bygnað í felagnum. Hetta hevur
verið mítt ábyrgdarøki hetta seinasta árið,
og tað hevur verið gevandi at hitta tykkum
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Í 2010 skrivaði eg um gransking, og er
tað arbeiði, sum er gjørt fyri at styrkja
og menna A og U grunnin hjá felagnum
saman við nevndini fyri grunnin, eitt, sum
eg fegnist stórliga um. Grunnurin hevur í
dag møguleika at stuðla limunum í smærri
og størri verkætlanum, sum teir fara undir.
Seinastu tvey árini hevur grunnurin skipað
fyri fakfagnaðinum, soleiðis at okkara fak
blívur enn meira sjónligt og styrkt. Eitt av
mínum framtíðarynskjum fyri grunnin er at
kunna geva út eitt fakblað við yrkislesnaði
eina til tvær ferð um árið og á tann hátt
styrkja ta námsfrøðiligu fakligheitina og gera
okkum sjónligari í samfelagnum.

Framtíðin hjá felagnum
Tað liggja eisini spennandi avbjóðingar
fyri felagið í nýggju semjuni, sum bleiv
gjørd í januar. Arbeiðið við at endurskoða
almenna lønarlagið og kanna møguleikan
fyri eini felags lønartalvu er eitt spennandi
og neyðugt arbeiði, sum skal til fyri at
kunna lyfta námsfrøðingar sum fakbólk
lønarliga. Eisini viðurkenningin frá okkara
arbeiðsgevarum, um at neyðugt er at
arbeiða við tí sálarliga arbeiðsumhvørvinum,
er nakað, ið vit sum felag kunnu fegnast
um og virka fyri, at hetta verður gjørt í
sáttmálaskeiðinum.
Eg meti meg at hava nakað at kunna

bjóða felagnum av royndum, samstundis
sum eg síggi eitt spennandi og avbjóðandi
tíðarskeið fyri felagið hesi komandi árini,
bæði innanhýsis og í sambandi við
okkara arbeiðsgevarar. Eg vil virka fyri, at
endurskoðanin av bygnaðinum heldur fram,
arbeiða við at gera fak okkara sjónligt og
í samstarvi við arbeiðsgevararnar arbeiða
við tí sálarliga arbeiðsumhvørvinum og
lønarlagnum hjá námsfrøðingum, umframt
allar tær ymsu avbjóðingarnar, sum fylgja
við tí stóru ábyrgd at sita í nevndini fyri
Føroya Pedagogfelag.
Elin Norðberg Wenningsted Tausen

Fakta:
Elin Norðberg Wenningsted Tausen,
Argir, 42 ár og 3 børn
Útbúgvin námsfrøðingur í 2008
á Føroya Læraraskúla.
Starvast í Dagstovninum í Løkjatúni
síðan 2008, fyrst sum námsfrøðing
ur, síðani sum leiðari frá des. 2010.
Varalimur í nevndini 2009/2010.
Varalimur í nevndini 2010/2011.
Nevndarlimur síðan 2011.
Næstforkvinna síðan august 2014.

Góðu limir í Føroya
Pedagogfelag
Nú stendur aðalfundur felagsins fyri durum, og
tú skal velja, hvønn tú vilt hava at umboða teg
í nevndini í felagnum.

Á síðsta aðalfundi, sum var í apríl 2015,
valdi eg at stilla upp til nevndarval, og vístu
limirnir mær tað álit at velja meg í nevndina
fyri 1 ár.
Hetta eri eg sera takksom fyri, og eg
ynski at stilla uppaftur, tí eg meti meg hava
nógv at geva okkara limum, og eg brenni
fyri at arbeiða við málum, ið eru við til at
gera okkara arbeiðsumstøður betri. Míni
áhugamál eru millum annað eldrapolitikkur
og námsfrøðiútbúgvingin.
Henda stutta tíðin í nevndini hevur verið
sera spennandi og lærurík fyri meg. Nógv av
hesi fyrstu tíðini er farin við at seta meg inn
í arbeiðið, bæði fakfelagsliga, norðurlendskt
samstarv, bygnaðarbroytingarnar og lima
røkt. Eg meti avgjørt, at eg nú eri enn betur
fyri at gera eitt gott arbeiði fyri teg sum lim.
Fyrireikingarnar til sáttmálasamráðingar

taka altíð drúgva tíð, og løgtingsvalið tann
1. september 2015 gjørdi eisini sítt til, at
sáttmálin ikki bleiv undirskrivaður fyrr enn
í januar.
Á aðalfundinum í fjør fekk nevnd í Føroya
Pedagogfelag álagt at arbeiða við bygn
aðarbroytingum. Hetta arbeiðið hevur tikið
fitt av tíð. Vit hava havt limafundir kring
landið, har vit hava greitt frá um bygnaðar
broytingarnar í Føroya Pedagogfelag, og
limirnir eru komnir til orðanna. Ójavnt hevur
verið við uppmøting, men kjakið hevur verið
sera áhugavert, ikki minst tí at limirnir hava
givið sítt íkast.
Tað, eg arbeiði við í felagnum í løtuni, er
at skapa karmar fyri einum eldrapolitikki á
okkara øki.
Føroya Pedagogfelag hevur ikki nakran
seniorpolitikk. Seniorpolitikkur er eitt nýtt
fyribrigdi her hjá okkum og hjá einum so
ungum felag sum okkara. Eg meti tað sera
týdningarmikið og neyðugt, at vit fáa sett
hol á hetta evnið og fáa sett orð á og kjakast
um, hvussu vit ynskja, at senior
poli
tikk
urin hjá felagnum skal vera. Hetta so at vit
fáa loftað okkara limum í góðari tíð og fáa
skipað tey seinastu árini í yrkinum hjá hvørj
um einstøkum so væl, sum til ber, til gleði
fyri limirnar og til gagns fyri arbeiðsplássi.
Eg eri sera fegin um, at vit hava fingið
starvslæruna upp á pláss. Hetta hevur verið
ein sera trupul tíð hjá teimum lesandi, ikki
at sleppa út í starvslæru, og eg skilji væl ta
ótryggu støðu, tey lesandi hava kent seg at
verið í, eitt nú um útbúgvingin verður góð
kend. Viðvíkjandi starvslæraralønini fegnist
eg um, at tað eydnaðist okkum at fáa
hana innskrivaða í lønartalvuna, soleiðis at

lønin til starvslæraran hækkar, tá ið lønirnar
hækka.
Við teimum royndum, ið eg havi nomið
mær í fakfelagsarbeiðinum hetta lítla árið, ið
eg havi umboðað tykkum í nevndini, eri eg
til dystin fús og bjóði meg fram at umboða
teg í nevndini komandi trý árini.
Gitta av Kák
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Ymiskleiki styrkir
Tað er umráðandi, at nevndin er fjølbroytt, og tey ymisku áhugamálini
hjá limunum síggjast aftur í nevndararbeiðinum, soleiðis at vit røkka
øllum okkara limum, bæði á ser- og dagøkinum.
i Hoy
døl
um, saman við tveimum øðrum
námsfrøðingum.
Hetta sosialpedagogiska arbeiðið er
slóð
brót
andi og nýtt í Føroyum, har vit
hava 2 flokkar við ungum fólki við autismu.
Vit vera kallað mentortoymi.
Umframt hetta havi eg ein samskipandi
leik
lut, har eg samskipi fundir og skal
tryggja, at tann námsfrøðiligi leisturin verð
ur framdur í verki.

Arbeiðsumhvørvi

Tá tað bleiv heitt á meg um at stilla upp,
kom tað ikki óvart á. Eg havi verið álitisfólk
í fleiri ár, og haðanífrá kenni eg fakfelags
arbeiðið. Sum álitisfólk eru vit í bólkum, har
vit javnan møtast til kjak og viðgera ymiskt,
sum er relevant. Eisini eru álitisfólkafundir,
sum felagið skipar fyri.
Saman við álitisfólkabólkinum havi eg
sett Pedagogfelagnum relevantar spurning
ar. Nakrir av hesum spurningum hava verið
viðgjørdir, tá álitisfólk eru samlað á fundi.

Útbúgving og royndir
Eg havi útbúgving sum námsfrøðingur frá
UCC Nordsjælland.
Mínar royndir sum hjálparfólk hava givið
mær eina góða barlast, sum eg í dag kann
brúka saman við mínari námsfrøðiligu vitan.
Eg havi starvast á Føroya Barnaheimi,
sum í dag er eindin „Børn og Ung“.
Mínar royndir eru eisini frá arbeiði í sam
býli, har vaksin við autismu búgva.
Frítíðarvirksemi fyri ung og stuðulsarb
eiði. Í 2014 byrjaði eg í studentaskúlanum

10

| AÐALFUNDARBLAÐIÐ 2016

Tað sálarliga arbeiðsumhvørvið í tí pedagog
isku verðini kann mangan verða tyngjandi.
Bæði á dagøkinum og ikki minst á serøkin
um. Pedagogfelagið hevur gjørt eina trivn
aðarkanning, sum staðfestir hetta, og hervið
er eisini tað sálarliga arbeiðsumhvørvið sett
á breddan.
Tað, sum eg eftirlýsi, er, hvussu er úti
á teimum ymisku stovnunum, viðvíkjandi
teimum fysisku karmunum. Eru stovnar inn
rættaðir soleiðis, at konfliktir eru minimerað
ar. Tað, sum vit síggja úr øðrum londum, er,
at har, sum kanningar hava verið, eru tað
teir manglandi fysisku karmarnir, sum hava
ein stóran leiklut í, at konfliktir koma í. Tað
er umráðandi at hava eina góða leiðslu, har
arbeiðsumhvørvið verður tikið til viðgerðar.
Hvussu er við supervisión? Hvussu er við
arbeiðsætlan, er hon nøktandi? Hvussu er
við normering og námsfrøði?
Mín áhugi er at hava eitt gott arbeiðsum
hvørvi og harvið góðan trivnað, sum kundi
verið nakað, sum eg fór at arbeiða fyri.

Lønarlagið
Vit kunnu vera samd um, at lønarlagið er
ov lágt, bæði á dagøkinum og á serøkinum.
Til seinastu semju vóru tað hjálparfólk,
sum fluttu frá stigi 1 til 2 og starvsaldur.
Pedagogar flyta frá stigi 18 til 19.

Aðrir bólkar í felagnum mugu eisini lyft
ast upp í løn. Hvussu við teimum tænastu
mannasettu. Tað má finnast ein loysn, hvat
er at gera.
Gjald fyri skeivar tíðir er ov lágt. Tað er
hóast alt ein glotti, tí í semjuni, sum Peda
gogfelagið hevur gjørt við KAF og Fíggj
ar
málaráðið, stendur, at í sátt
mála
skeið
inum verður nevnd sett at kanna almenna
lønarlagið, bæði sum heild og hjá einstøku
starvsbólkunum.

Bygnaðarbroytingar
Á aðalfundinum 2015 varð samtykt, at
felagið skuldi seta í verk eina endurskoð
an av felagsbygnaðinum. Eg má siga, at
frá at hava 47 limir til at hava 2000 limir er
ein stór broyting. So tað sigur seg sjálvt,
at hetta setir stór og øðrvísi krøv til felagið.
Havt hevur verið á munni, at nøkur kenna
seg ikki heima í felagnum.
Útmelding frá felagnum er, at tíðin er
komin at broyta bygnaðin, so hann hóskar
til nútíðina.
Hetta er nakað, sum eg haldi, so avgjørt
er vert at kanna og týdningarmikið, at limir
felagsins koma til orðanna.
Hetta er eisini nakað, sum eg kann arb
eiða fyri.

Tað, sum er nýtt fyri meg
Sum persónur eri eg kannandi yvir fyri tí,
sum eg ikki kenni til.
Soleiðis verður tað eisini, um eg komi
í nevnd.
Tað, sum er nýtt fyri meg, fari eg at seta
meg inn í. Hvussu er nevndararbeiðið upp
bygt. Hvussu er við bygnaðarbroytingum?
Hvussu er við lønarlagnum?
Halgerð Jacobsen

Úr fundarskránni
H. Nevndarval

Í ár skulu vit velja tveir nýggjar nevndarlimir.
Trý hava bjóðað seg fram at taka sæti
í nevndini.
Tey sum hava stillað upp eru, í bók
stavarøð:
Elin N. W. Tausen
Gitta av Kák
Halgerð Jacobsen
Tær báðar, sum fáa flestar atkvøður, eru
valdar í nevndina í eitt trý ára skeið.

I. Val av eykalimum

Valdir verða 3 eyaklimir. Av hesum eyka
limum skal minst ein vera hjálparfólk og
minst ein pedagogur. Eykalimir verða valdir
á ársaðalfundinum hvørt ár, og valskeiðið
er tí eitt ár.
Reglurnar í § 8, stk. 7, pkt. 1, 3, 8, 9 og
10 eru eisini galdandi fyri val av eykalimum.
Fyrstvaldi eykalimurin tekur við, tá ein
av verandi nevndarlimum fer frá ella ikki
kann møta í longri tíð. Eykalimurin situr fyri
viðkomandi nevndarlim, so leingi hesin er
burturstaddur, tó ikki longur enn til komandi
ársaðalfund, tá valskeiðið hjá eykaliminum
gongur út.
Talið á atkvøðum, sum hvørt valevni fær,
er avgerandi fyri, hvør er fyrst-, annar- og
triðvaldur.

Brævatkvøðugreiðsla
Teir limir, sum ynskja at greiða brævatkvøðu,
kunnu venda sær til felagið á tlf. 357576 ella
við telduposti á pedagog@pedagogfelag.fo.
Í ár er møguleiki fyri skrivligari atkvøðu
greiðslu, bæði umvegis telduskipan og
umvegis brævbjálva.
Freistin at lata brævatkvøður inn er viku
dagin undan aðalfundinum, og merkir tað,

at atkvøðan skal vera latin í seinasta lagi
leygardagin 20. februar 2016. Freistin fyri
at biðja um brævatkvøðuseðil og fáa veg
leiðing frá umsitingini, er fríggjadagin 19.
februar kl. 15.00.
Brævatkvøðurnar verða ikki latnar upp
fyrr enn í sambandi við uppteljingina á
aðalfundinum.

J. Val av grannskoðarum

Sambært ásetingunum í § 13, stk. 2. skulu
grannskoðarar veljast hvørt ár.
Eksternur grannskoðari er Grann
skoð
aravirkið Januar.
Innanhýsis grannskoðarar eru Mirjam
Johannesen og Vera Bjørgvin.
K. Viðgerð av innkomnum uppskotum og
ásetan av limagjaldi:
K. 1. Uppskot til lógarbroyting:
Undirritaðu limir ynskja at seta fram upp
skot um lógarbroyting til støðutakan á kom
andi ársaðalfundi.
Vit mæla til, at grein 11, stk. 2, verður
broytt, soleiðis at soljóðandi ískoyti verður
sett inn í nevndu grein:
Av teimum pedagogum, sum verða valdir
í nevndina skal, tá valið fer fram, minst ein
starvast innan dagstovnaøkið og minst ein
skal starvast innan serøkið.
Vit mæla til, at grein 11, stk. 4, fær soljóð
andi ískoyti:
4.stk. Av teimum pedagogum, sum verða
valdir eykalimir skal,tá valið fer fram, minst
ein starvast innan dagstovnaøkið og minst
ein skal starvast innan serøkið.
Vit viðleggja grein 11 við omanfyri nevndu
broytingum skrivaðum við reyðum.
Grund
gevingin fyri hesum uppskoti er,
at tað fyri limirnar í felagnum er umráð
andi, at áhugamálini hjá vanliga pedagogin

um, bæði innan dagstovnaøkið og serøkið,
síggjast aftur í nevndarsamansetingini.

Tórshavn, tann 25 januar 2016
Sum uppskotsstillarar: Helin Rasmussen,
Gull
borg Simonsen, Bjørg Arge, Heidi
Henriksen, Teitur Jóannesarson, Halgerð
Jacobsen, Jana Johannesen, Heri Petersen.

_____________________________________
Uppskot:
§ 11 Nevnd
Grein 1.stk. Nevndin er tað útinnandi lið
ið í felagnum og hevur um hendur leiðsl
una í felagnum sambært avgerðum á aðal
fundinum.
2.stk. Í nevndini sita 4 nevndarlimir og
formaðurin. Nevndarlimir verða valdir fyri
trý ár, soleiðis at:
1.árið standa formaðurin og 2 nevndar
limir fyri vali.
2.árið standa 2 nevndarlimir fyri vali.
3 árið er einki formans- ella nevndarval.
Av teimum fimm nevndarlimunum skal
minst ein nevndarlimur vera pedagogur og
minst ein vera hjálparfólk. Av teimum peda
gogum, sum verða valdir í nevndina skal,
tá valið fer fram, minst ein starvast innan
dagstovnaøkið og minst ein skal starvast
innan serøkið.
Nevndin skipar seg við næstformanni og
skrivara. Nevndin skipar sjálv fyri arbeiðs
gongdini í serligari starvsskipan.
Avgerðir í nevndini verða tiknar við van
lig
um atkvøðumeiriluta. Um atkvøðurnar
standa á jøvnum, fellur málið.
Nevndin skipar seg við næstformanni og
skrivara. Nevndin skipar sjálv fyri arbeiðs
gongdini í serligari starvsskipan.
Avgerðir í nevndini verða tiknar við van

lig
um atkvøðumeiriluta. Um atkvøðurnar
standa á jøvnum, fellur málið.
3.stk. Nevndin hevur fund eina ferð um
mánaðin, ella tá ið formaðurin ella helvt
in av nevndarlimunum ynskir tað, og skal
gerðabók felagsins undir
skriv
ast av for
manni og nevndarlimum felagsins. Í gerða
bók
ini skulu skrivast samtyktir og stutt
frá
greiðing um viðgerðina av tí ein
staka
málinum. Nevndarlimur kann krevja møgu
liga serstøðu sína skrivaða í gerðabókina.
Fundarevni til vanligar nevndar
fundir
skulu sendast út minst 4 dagar áðr
enn
fundin.
Mál, ið limir felagsins ynskja viðgjørd,
skulu vera nevndini skrivliga í hendi í sein
asta lagi 4 dagar áðrenn nevndarfund. Í
undantaksføri kann víkjast frá frammanfyri
nevndu freistum.
4.stk. Eykalimir. Valdir verða 3 eykalim
ir. Av hesum eykalimum skal minst ein
vera hjálparfólk og minst ein pedagogur.
Av teimum pedagogum, sum verða valdir
eykalimir skal, tá valið fer fram, minst ein
starvast innan dagstovnaøkið og minst ein
skal starvast innan serøkið. Eykalimir verða
valdir á ársaðalfundinum hvørt ár og val
skeiðið er tí eitt ár.
Reglurnar í § 8, stk.7, pkt.1,3,8,9 og 10
eru eisini galdandi fyri val av eykalimum.
Fyrstvaldi eykalimurin tekur við, tá ein av
verandi nevndarlimum fer frá ella ikki kann
møta í longri tíð. Eykalimurin situr fyri við
komandi nevndarlim, so leingi hesin er burt
urstaddur, tó ikki longur enn til komandi
ársaðalfund, tá valskeiðið hjá eykaliminum
gongur út.
Talið av atkvøðum, sum hvørt valevni
fær, er avgerandi fyri, hvør er fyrst- næstog triðvaldur.
K. 2. Uppskot um broyting av limagjaldinum
úr 1,8% niður á 1,6%.
Dagstovnaleiðarar í „Øki Hoyvík við
meira“, vilja hervið leggja niðanfyri stand
andi uppskot inn:
Broyting av limagjaldinum frá 1,8% til 1,6
% frá 1. apríl 2016 at rokna.

Grundgeving:
Limagjaldið varð á aðalfundi 2013 fyribils
sett upp frá 1,6% til 1,8%, og ynskja vit
tískil at lækka limagjaldið niður aftur til tað
sum var.

Vinarliga vegna:
Dagstovnaleiðarar í øki Hoyvík við meira
Sofía Nattestad, Fríða Eystberg
Johannesen, Marjun J. Hentze, Jóna
Guttesen, Poula Eidesgaard, Allan
Mortensen, Maika Samuelsen.

K. 3. Uppskot frá nevndini:

Um uppskotið um at seta limagjaldið niður
í 1,6 % verður samtykt av aðalfundinum,
so setir nevndin hetta uppskot fram til
støðutakan á aðalfundinum:
„Samtyktin frá 2013 um at seta 0,2%
hækkingina av limagjaldinum í Aktións- og
Upplýsingargrunnin, fram til 1. mai 2017
verður sett úr gildi.“
Sum grundgeving fyri nevnda uppskoti
verður víst á, at samtyktin frá 2013, at 0,2%
flytingin av limagjaldinum í Aktións- og
Upplýsingargrunnin, var beinleiðis tengd at
uppskotinum um at hækka limagjaldið upp í
1,8 % fram til 2017, og tí heldur nevndin, at
um limagjaldið aftur verður lækkað, so eigur
samtyktin um eykagjaldið til Aktións- og
Upplýsingargrunnin eisini at verða avtikin.

L. Ymiskt
Til umrøðu:
Bygnaðurin í Pedagogfelagnum:

Kjak um tilgongdina at endurskoða bygn
aðin í felagnum, har nevndin leggur fram
sínar ætlanir við rundferðini og arbeiðinum
at endurskoða bygnaðin.

Tilmelding, døgurði og gisting
Kl. 19.00 bjóðar felagið teimum, sum hava
luttikið á aðalfundinum, døgurða.
Felagið heitir á øll, sum ætlað sær við til
døgurðan, um at tekna seg og endiliga at
siga okkum frá, um tað kortini ikki liggur fyri.
Tilmeldingin til aðalfundin er persónlig,
og fer fram á heimasíðu felagsins www.
pedagogfelag.fo.
Seinasta freist at tekna seg til aðalfundin
er tann 23. februar kl. 14.00.
Limir, sum luttaka á aðalfundinum, kunnu
leiga kamar á Hotel Føroyum ella Hotel
Tórshavn fyri kr. 750 fyri eitt einkultkamar
og kr. 900 fyri eitt dupult/twin kamar. Morg
unmatur er við í prísinum.
Bílegging av kamari er beinleiðis á Hotel
Føroyum á tlf. 317500.
Vælkomin á aðalfund
Nevndin

