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Oddagrein
Góði limur.
Pedagogblaðið, tú nú situr við í hond
ini, hevur tvey endamál. Annað er
at vera aðalfundarblað við aðalfund
arskrá, upplýsingum um aðalfundin
og frágreiðing frá nevndini, og hitt er
at varpa ljós á tað sosialpedagogiska
arbeiðsøkið.
At fáa eitt blað í hondina, mugu vit
ásanna, hevur eitt serligt virði. Tað
gamla Pedagogblaðið hevði í nógvar
mátar mist eitt sindur av flognum, og
tí hevur tað verið neyðugt at endur
skoða tankarnar aftan fyri eitt slíkt
blað. Í fjør komu eitt aðalfundarblað
og eitt evnisblað út, og tað er í hesum
høpinum, tá talan skal vera um ein
meira málrættaðan boðskap, at eitt
prentað blað veruliga kemur til sín
rætt.
Boðskapurin í hesum blaðnum er, at
sosialpedagogikkur er ein týðandi
partur av føroyska samfelagnum. Her
eru nakrar av teimum mongu loysn
unum, sum eru fyri okkara borgarar,
ið hava tørv á sosialpedagogiskum
tiltøkum. Tit fáa her innlit í virk
semið hjá okkara limum, ið annars í
nógvum førum arbeiða á einum øki,
sum ikki altíð hoyrist ella sæst so væl
í almenna rúminum.
Vit fáa innlit í, hvussu eindarleiðarar
síggja síni øki, bæði við fyrimun
um og vansum. Vit kunnu lesa um,
hvussu námsfrøðingurin ítøkiliga

sær sín leiklut á ymsum arbeiðsøkj
um. Um nakað fáa vit her eitt lítið
innlit í ein part av tí sosialpedagog
iska økinum, væl vitandi, at vit als
ikki hava megnað at lýst alt økið ella
eru komin runt í øllum. Tí tað sosial
pedagogiska økið er sera fjølbroytt
og fevnir um nógvar ymiskar loysnir
fyri borgaran.
Landsstýriskvinnan við Almanna
málum, Eyðgunn Samuelsen, vísir til,
at ein tænastulóg er á veg og longu
er komin ávegis, m.a. við einum áliti
um tænastupolitikk við heitinum
“Borgarin takast uppá ráð”, sum
varð handað landsstýriskvinnuni
síðst í januar 2017. Vit vóna, at tæn
astulógin fer at verða viðvirkandi til,
at leiðslurnar fáa betri møguleikar
at virka sum ein kumpass og vísa
á námsfrøðiligu kósina, sum Heri
Kjelnæs viðger í greinini “Minni fjar
leiðslu og meir nærleiðslu”.
Elken Holm, eindarleiðari í eind 11,
Suðuroy, vísir í síni grein á avbjóð
ingar og gongdina á sosialpedagog
iska økinum seinastu 20 árini, har
hon heldur, at sosialpedagogiska
fakið seinastu árini er blivið betur
viðurkent millum fólk. Oggi Lam
hauge og Hansina Vilhelmsdóttir,
sum í sínari grein siga frá arbeiðinum
hjá “mentortoyminum í Hoydølum”,
ið skipar eitt heildartilboð fyri stud
entarskúlanæmingar við autismu, er
eitt dømi um eitt nýtt arbeiðsøki hjá

námsfrøðingum á sosialpedagogiska
økinum. Eitt annað nýtt arbeiðsøki
er sosialpsykiatriin, sum eisini setur
krøv til tað tvørfakliga arbeiðið.
Í greinini við Elisabeth Henriksen,
eindarleiðara í eind 9, fáa vit innlit
í hugsanir, tá arbeitt verður á verk
støðum ella við at veita virknistænas
tur til borgarar við fjølbreki og
menningartarni. Hildur Hermansen,
eindarleiðari, gevur okkum innlit í,
hvat føroyska samfelagið hevur at
bjóða børnum og ungum, har eind 10
veitir sínar tænastur.
Blaðið hevur eisini eina grein um
Sosialpedagogiska ráðið, sum hevur
virkað í gott ár. Ráðið hevur sum part
av sínum arbeiði til uppgávu at hjálpa
við at varpa ljós á tað sosialpedagog
iska økið. Hetta blaðið er eisini ein
partur av hesum, har ráðið hevur
verið við í tilgongdini og givið sítt
íkast til, hvat skuldi við í blaðið.
Vónandi njóta tit hetta blaðið, og
vónandi fáa tit okkurt burturúr. Sum
áður nevnt ber illa til at fáa alt og øll
við - sosialpedagogiska arbeiðsøkið
fevnir breitt, og hetta blaðið skuldi
givið øllum eitt betri innlit í økið.
Gerið so væl.
Jógvan Philbrow
formaður.
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Tað er sera umráðandi, at
starvsfólkini fáa neyðugu
førleikamenningina, og at
vit samstarva við fakbólkar,
sum eisini hava kunnleika
til barnaverndarøkið, sigur
Hildur Hermansen, sum er
leiðari í Eind 10 - Barna
vernd í Almannaverkinum

Hildur Hermansen

Vit hava stórar
avbjóðingar

 Í sambandi við samanlegging
ina til Almannaverkið, varð Hildur
Hermansen í 2013 sett sum eindar
leiðari í Eind 10 – Barnavernd innan
Almannaverkið.
Eind 10 er bú- og viðgerðarstovnur
hjá Almannaverkinum, sum bjóðar
sosialpedagogiskt viðgerðarumhvørvi
til børn/ung og til familjur, ið eru
fevndar av barnaverndarlógini.
Tá ið børn, ung og familjur verða
innskrivað í Eind 10.
Tað eru barnaverndartænasturnar
kring landið, sum hava ábyrgd av
øllum barnaverndarmálum. Barna
verndartænasturnar innskriva børn,
ung og familjur umvegis avgerðarmy
ndugleikan, Høvuðsbarnaverndina,
til sosialpedagogiska viðgerð í Eind
10 og leggur tá umsorganarábyrgdina
av børnunum og teim ungu til Eind
10 at røkja. Tá familjur verða inn
skrivaðar, hava foreldrini enn um
sorganarábyrgdina av sínum børnum.
Barnaverndartænasturnar lýsa mál
ini og gera virkisætlan, sum saman
við avgerðini frá Høvuðsbarnavernd
ini verður grundarlagið fyri arbeiðs
uppgávuni hjá Eind 10.
Ein afturvendandi avbjóðing og
tvístøða millum Eind 10 og barna
verndartænasturnar, er tulkingin av
umsorganarábyrgdini. Eingin kunn
gerð er, sum sigur hvussu Almanna
verkið skal umsita og reka barna
verndarøkið, og flestu tvístøðurnar
okkara millum eru beinleiðis tengdar
at, at land og kommunur ikki hava
tikið avgerð um, hvør skal bera
kostnaðin av hvørjum, sigur Hildur
Hermansen.
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Eind 10 - Barnavernd
Í løtuni eru 25 børn/ung og tvær
familjur innskrivað í Eind 10, vanliga
kallað Barnaheimið, og húsast tey
á 6 ymiskum støðum í Tórshavnar
kommunu.
Eind 10 veitir tvær
ymiskar tænastur:
1)

2)

!

Eitt sosialpedagogiskt
viðgerðarumhvørvi til børn
og ung millum 0 og 18 (21)
ár.
Eina foreldraførleikakanning í sosialpedagogiskum viðgerðarumhvørvi.

Leiðslan í Eind 10 er definerað sum
fjarleiðsla. 1. februar 2017 varð
leiðslutoymið styrkt og er nú mannað
við einum eindarleiðara og tveimum
leiðarum. Endamálið hjá Almanna
verkinum at styrkja um leiðslutoym
ið er, at møguleiki skal vera fyri
meira beinleiðis starvsfólkaleiðslu.
Starvsfólk við so sálarliga tungum
uppgávum, sum vit møta í Eind 10,
hava tørv á tættari starvsfólkaleiðslu,
enn seinastu árini hava givið møgu
leika fyri. Hildur er sannførd um,
at styrkta fakliga leiðslutoymið fer
at økja um dygdina í viðgerðarum
hvørvinum, sum vit bjóða børnum,
ungum og familjum í Eind 10. Leiðsl
an verður framvegis definerað sum
fjarleiðsla, og starvsfólkini skulu
framhaldandi praktisera sjálvsleiðlsu
í sínum arbeiði.
Eind 10 er skipað við einum fam
iljudepli, einum móttøkudepli og fýra
meira siðbundnum bú- og viðgerðar
stovnum.
Tá ið børn og ung verða innskriv
að í Eind 10, búgva tey fyrst á mót
tøkudeildini í 4 til 6 mánaðar, og har
verður gjørd ein sosialnámsfrøðilig
greining av tørvinum, sum ein
staka barnið hevur. Móttøkudeildin
er nýtt virksemi, og har arbeiða
5 royndir námsfrøðingar, tveir
sjúkrarøktarfrøðingar við servitan
innan psykiatri og ein sosialráðgevi
við royndum innan økið.
– Saman við sosialnámsfrøðiligu
greiningini fer sosialnámsfrøðiliga
viðgerðin í gongd, og vit arbeiða fram

ímóti, at gerandisdagurin verður
mennandi - vakin um dagin, ganga í
skúla, eta skilagott, at fáast við eitt
hvørt, sum hevur áhuga, og annars
tað, sum hvør einstakur hevur tørv
á fyri at fáa eitt sjálvstøðugt lív sum
vaksin., sigur Hildur Hermansen,
leiðari.
Tá námsfrøðiliga greiningin er
liðug, liggur í ætlanini, at starvsfólk
og børn eru samd um hvørjum stovni
í eindini, børnini skulu fara at búgva
á, fyri at fáa ta viðgerð, tey hava tørv
á.
– Stóra avbjóðingin í hesum er, at
vit hava so fá pláss, at talan í veru
leikanum er um, at børnini fara á
tann stovn, har pláss er fyri teim
um. Hinvegin er ein námsfrøðilig
greining gjørd, og børnini og tey
ungu hava fingið tíð at venja seg við
at búgva á stovni, soleiðis at lívið á
siðbundnu bú- og viðgerðarstovnun
um við tíðini kann gerast meira róligt
og støðugt, greiður Hildur frá.
Tað er á siðbundnu bú- og
viðgerðarstovnunum, at tað drúgva
sosialnámsfrøðiliga arbeiðið og
relatíónsarbeiðið fer fram.
– Her leggja vit okkum eftir at
tryggja øllum okkara børnum og
ungu teir menningarmøguleikar,
tey hava tørv á til tess, at tey kunnu
megna at skapa egið lív, at menna
nýggja sjálvsfatan og at uppdaga lívið
av nýggjum. Her skal spíra til nýggja
byrjan uppá lívið, greiðir Hildur Her
mansen frá.
– 6 námsfrøðingar arbeiða á fam
iljudeplinum, sum er ein perla, sum
vit skulu satsa enn meira uppá, og
umráðandi er fyri fyribyrgjandi
arbeiðið, at myndugleikarnir velja
at økja nógv um hetta virksemið.
Familjudepilin er einasti samdøgurs
stovnur av sínum slag, og pláss er
bert fyri tveimum familjum í senn,
staðfestir Hildur.
Á familjudeplinum er endamálið
at gera eina námsfrøðiliga foreldra
førleikakanning, so støða kann
takast til, um foreldur hava neyðugu
førleikarnar til, at teirra børn kunnu
fáa ein mennandi uppvøkstur og
eitt gott lív. Námsfrøðiliga foreldra
førleikakanningin endar í einum
tilmæli til barnaverndartænasturnar,
sum saman við Høvuðsbarnaverndar
nevndini taka avgerð um, hvat er
neyðugt at gera.

Á familjudeplinum hava foreldrini
alla ábyrgdina av børnunum og øllum
tí, sum krevst fyri at vera ein fam
ilja. Námsfrøðingarnir eygleiða lívið
og samanspælið millum foreldur og
børn og geva ráð og vegleiðing í mun
til tað, sum eygleitt verður. Foreldur
fáa skipaðar samrøður, sum stuðla
uppundir teirra foreldraførleika,
og opinleikin er ein treyt fyri, at
foreldur fáa arbeitt við sínum avbjóð
ingum. Tí verður alt, sum verður
skjalfest um foreldrini og børnini,
lisið upp og gjøgnumgingið saman við
foreldrunum. Tað skapar sjálvsinnlit
og refleksjón hjá foreldrunum, og tað
gagnar sjálvsagt børnunum og teirra
menning.
– Tað hendir seg, at Familjudepil
in viðmælir, at børnini hava tørv á
øðrum primerumsorganarpersónum
enn teirra foreldrum. Samstundis
vita vit, at foreldur altíð verða foreld
ur at sínum børnum, og tann eyka
foreldraførleikin, sum tey ognaðu sær
á Familudeplinum, gagnar tí børnun
um so ella so.
Familjudepilin arbeiðir við barna
bólkum og foreldrabólkum í tíðarav
markaðum tíðarskeiðum, og ynski
hjá okkum er, at vit kunnu víðka
virksemið til eisini at skipa fyri
einum familjuskúla. Tað er her, vit
síggja veruliga fyribyrging á barna
verndarøkinum, og tí er tað skilabest
at økja hetta virksemið. Í løtuni
standa 4 familjur í bíðirøð at sleppa
til familjuviðgerð á Familjudeplinum,
sigur Hildur Hermansen
Neyðugt við námsfrøðingum
Hildur heldur, at tað er alneyðugt,
at tað eru námsfrøðingar, sum eru
í flestu størvum. Samstundis er
tað neyðugt, at aðrir fakbólkar, t.d.
sjúkrarøktarfrøðingar, sum hava
innlit og royndir innan psykiatriska
økið, og sosialráðgevarar eisini eru
ein partur av starvsfólkahópinum.
Ein støðug og spennandi avbjóðing
er at tryggja, at starvsfólkini fáa
neyðugu førleikamenningina til at
røkka alt meira samansettu trupul
leikunum, sum børnini, tey ungu og
familjurnar liva í.
– Avbjóðingin hjá okkum er, at
alsamt fleiri børn, sum koma í eind
10, hava álvarsamar psykiatriskar av
bjóðingar. Tað sigur seg sjálvt, at tá tú
hevur verið leingi í umsorganarsvíki,
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EIND 10

BÚ- OG
VIÐGERÐARSTOVNUR

BÚVENJING

BÚ- OG
VIÐGERÐARSTOVNUR



verður tú skaddur sálarliga, og henda
sálarliga støðan ger seg galdandi á ein
ella annan hátt. Tí hava vit brúk fyri
ymiskum fakførleikum, sum kunnu
greina tørvin hjá hesum børnum og
ungu, soleiðis at fakliga vitanin kann
verða flættað inn í námsfrøðiliga
viðgerðarumhvørvið á staðnum, og
tað hava vit góð úrslit av, sigur Hildur
Hermansen.
Hon sigur víðari, at tað er ein
avbjóðing, at starvsfólkini ikki altíð
fáa brúkt sín fakliga førleika til fuln
ar . Virksemið hjá Eind 10 er spjatt
á fleiri ymiskar matriklar, og tað
spjaðir eisini fakkunnleikan. Hetta
minkar um møguleikan at different
iera í viðgerðini. Børn og ung búgva
tætt saman í smáum húsum, og tá ið
støðugt plásstrot er, er vandin fyri,
at børnini koma á ein stovn, har
akkurát tann serligi fakligi førleikin,
sum kundi hjálpt teimum áfram í
lívinum, ikki er tilstaðar.
Hava brúk fyri eftirvernd
Hildur ásannar, at lógarverkið ikki er
nóg gott, tá ið børnini í Eind 10 verða
18 ár.
– Tá ið tey ungu hava búð leingi

BÚ- OG
VIÐGERÐARSTOVNUR

á bú- og viðgerðarstovni saman við
fleiri børnum, troyttast tey av at
búgva soleiðis. Tað kann ta avleiðing,
at ung velja at flyta av stovninum,
áðrenn tey eru heilt klár at fóta
sær sjálvum. Tá áttu vit at bjóða
teimum eftirvernd, soleiðis at tey í
skipaðum umhvørvið tóku meira og
meira ræði á sinum lívi og ábyrgd av
sínum viðurskiftum við sjálvsagdum
sosialum skyldum mótvegis øðrum
og samfelagnum. Um lógarheimild
og fíggjarligu viðurskiftini vóru lagað
til tað, megnar Eind 10 at førleika
menna starvsfólkini til at skipa fyri
eftirvernd fyri ung, sigur Hildur
Hermansen
Rúsevni millum ung undir 18 ár.
Ung, sum rúsa seg, eru ikki í mál
bólkinum hjá Eind 10, tí Eindin
hevur hvørki húsaumstøður, lógar
heimild ella fakligan førleika til at
veita rúsavvenjing ella rúsevnisvið
gerð. Veruleikin er tó, at tað eru ung
innan Eind 10, sum rúsa seg og hava
álvarsligar rústrupulleikar at dragast
við.
Hildur ásannar, at rúsevnismis
nýtslan forðar fyri, at tey ungu

kunnu taka við sosialpedagogiskari
viðgerð, og tí megna starvsfólkini í
Eind 10 ikki at tryggja eitt mennandi
umhvørvi til hesi ungu.
Hildur er ikki heilt greið um, hvør
besta loysnin hevði verið fyri hesi
børn. Hon ivast í, hvussu skilagóða
viðgerð børn og ung fáa á sokallaðum
stongdum stovnum, og samstundis
ásannar hon, at tey ungu megna ikki
at møta upp til ambulanta viðgerð, so
tað er heldur ikki ein viðgerðarhátt
ur, sum røkkur teimum ungu, sum
vit kenna til.
– Fyrr valdi myndugleikarnir at
senda børn við rústrupulleikum
av landinum til viðgerðar. Ásann
andi at úrslitini ikki vóru nóg góð,
er nú sjáldan, at myndugleikar velja
at senda ung av landinum til hesar
viðgerðir. Samstundis skuldu mynd
ugleikarnir sjálvsagt skipa fyri møgu
leikanum hjá ungum undir 18 ár at
fáa rúsviðgerð her heima í Føroyum,
og tað liggur enn á láni.
Ein sjálvsøgd loysn er, at ein við
gerðarstovnur fyri ung, sum rúsa seg,
verður lagdur undir Heilsumálaráðið
og fylgir øllum reglum, sum ein
slíkur stovnur skal fylgja. Fleiri
av starvsfólkunum í Eind 10 hava
royndir og fáa sjálv sær vitan um
rúsevnismissnýtslu. Tað er ein góð
byrjan, tá ið myndugleikarnir fara
undir at skipa rúsviðgerð í Føroyum,
sigur Hiildur Hermansen
Normeringin ikki nøktandi
Virksemið í Eind 10 økist støðugt, og
trupulleikamynstrini hjá børnunum
gerast alt fløktari. Við hesi gongd er
sjálvsagt, at starvsfólkahópurin má
økjast, og umráðandi er, at starvs
fólkini hava viðkomandi útbúgving
ar.
– Tað er ikki altíð lætt at umseta
menningartørvin, sum børn og ung
hava, til hóskandi fíggjarjáttan til
starvsfólkalønir. Og hóast Almanna
verkið hevur játtað fígging at økja
rættiliga nógv um starvsfólkahópin
í Eind 10 her við ársbyrjan í 2017, so
fer tað støðugt at vera eitt leiðslufok
us at vísa á, at sosialnámsfrøðiliga
virksemið hevur tørv á nógvum
vælútbúnum starvsfólki at lyfta upp
gávuna, sum vit eru sett í heimin at
loysa, sigur Hildur.
Tað, sum ørkymlar Hildur almikið
er, at starvsfólk eru noydd at vera
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einsamøll til arbeiðis um náttina,
og stundum hava starvsfólk staðið
einsamøll í púra vitleysum støðum,
har rúsur og harðskapur er uppá
spæl. Hetta hevur verið ein ótolan
di støða, og hevur Hildur mangan
hugsað um, hvussu starvsfólkini
megna at koma til arbeiðis aftur.
– Hesa ótolandi støðu hava vit
akkurát nú í januar 2017 fingið
forstáilsi fyri, tá Almannaverkið
valdi at økja um fíggingina til Eind
10. Fígging, sum er oyramerkt til at
avmarka at starvsfólk arbeiða einsa
møll um náttina. Enn eru vit ikki
heilt komin á mál fíggjarliga, og tað
eru enn starvsfólk, sum vera einsa
møll til arbeiðis á ymisku stovnunum
um náttina. Vit skipa hesa nýggju
fígging, har tað er størstur tørvur, og
tað kann broytast frá degi til dags,
greiðir Hildur Hermansen frá.
Førleikamenning alneyðug
Hildur er sannførd um, at tað er

alneyðugt at førleika starvsfólkini,
og at eftirútbúgvingar verða raðfest
ar. Í ár fara tey á Eind 10 at arbeiða
við evninum trauma og strongd hjá
børnum, ungum og familjum. Hetta
er eitt ynski frá starvsfólkunum í
eindini. Hildur sigur, at starvsfólka
bólkurin sum heild eru væl útbúgvin
við viðkomandi skeiðum og eftirút
búgvingum. Hóast hetta ásannar
hon, at námsfrøðingarnir ikki hava
neyðugu fakligu vitanina og førleik
arnar at veita viðgerð til sera saman
settu psykiatrisku trupuleikamynstr
ini, sum ein partur av børnum og
ungum í eind 10 dragast við.
– Námsfrøðingarnir kenna sínar
dygdir, og tey kenna sínar forðingar.
Og til alla lukku fyri børn og ung er
starvsfólkabólkurin í eind 10 sera
hugaður at leggja afturat sínum fak
ligu førleikum.
Eins og tað er ein støðug leiðslu
uppgáva at vísa á tørvin á fígging
til starvsfólkaorku, er tað eisini ein

leiðsluuppgáva at tryggja fígging til
førleikamenning. Her haltar meira
við forstáilsinum, og størri kreativit
etur krevst, fyri at fáa fíggjarligu
orkuna at røkka til tann tørv, sum er
á førleikamenning, sigur Hildur.
Alt á einum stað
Hildur arbeiðir fyri at savna alt
virksemið, sum Eind 10 er ætlað til, á
einum staði. Á henda hátt hevði bæði
menniskjaliga, fakliga og fíggjarliga
tilfeingið gagnað børnunum, teim
ungu og familjunum í nógv størri
mun, enn tað ger í dag.
– Sjálvsagt eru vansar við at
savna alt á einum staði, og størsta
vandamál, sum fakfólk síggja, er
at óheppin atferð er løtt at taka til
sín. Okkara fakligu royndir vísa tó,
at flestu børnini, sum verða flutt á
stovn, hava so stóran tørv á neyvari
serfakligari viðgerð, at tað ikki kann
rúmast í einum familjulíknandi
stovni, sum húsast í einum vanligum
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sethúsum. Í dag sita børn og ung
við sínum samansettu trupulleika
mynstrum við sama døgurðaborð og
hava kamar lið um lið við børn, sum
hava heilt annan tørv á umstøðum
fyri at mennast. Tað gevur stórar av
bjóðingar í gerandisdegnum og heilt
inn í sálina á børnum og ungum. Við
øllum virkseminum á einum staði í
húsum, sum eru bygd til virksemið,
hava vit møguleika at skipa barna- og
ungdómsbólkar, sum hava gagn av at
búgva og vera saman. Í sosialnáms
frøðiliga viðgerðarumhvørvinum
kunnu vit gera mun á viðgerðini til

FRÁ NEVNDINI • AÐALFUNDUR 2017



børnini og tey ungu, soleiðis at hon
hóskar akkurát til tað, sum tørvur er
á, fyri at menning kann fara fram,
greiðir Hildur frá.
Hildur hevur framtíðardreymar
fyri virksemið og ímyndar sær, at
Eind 10 fer at húasast í Hoydølum, tá
ið allir næmingarnir eru fluttir út á
Glasir.
– Hús og heim bygd til endamálið í
einum vøkrum, friðsælum og rúmlig
um umhvørvi, sum stuðlar undir
viðgerðarumhvørvið, og har faklig
vitan tvørturum fak eggjar til økta
fakliga menning og førleika. Trygg

leikin og kreativiteturin eru tengd
at hvørjum øðrum, og tørvur er á
báðum. Tryggleikin og rættartrygdin
hjá børnum og ungum økist, tá ið vit
eru fleiri til arbeiðis samstundis á
sama staði, og tá fær fakligi kreativ
iteturin luft undir veingirnar við
tí úrsliti, at børn, ung og familjur
kunnu finna og ogna sær nýggjar
møguleikar í livinum, sigur Hildur
Hermansen at enda við Pedagog
blaðið. 

Tilmelding til aðalfundin 25.02.17
Tilmeldingin, sum er persónlig, fer fram á heimasíðu felagsins www.pedagogfelag.fo
ella við at senda teldupost til pedagog@pedagogfelag.fo

Tilmeldingin byrjar 01.03.2017.
Seinasta freist at melda seg til aðalfundin er fríggjadagin 17.03.16.
Umsitingin vil við hesum heita á allar limir, sum ætla sær á aðalfundin, um vinarliga at boða frá,
um tit luttaka á sjálvum aðalfundinum og koma til døgurðan um kvøldið,
ella um tit bert luttaka um dagin og ikki koma til døgurðan.
Hendan skrásetingin er neyðug, tí hotellið má vita,
hvussu nógvar persónar matgerast og gjaldast skal fyri.
Kl. 19.00 bjóðar felagið døgurða, og aftaná verður tónleikur.
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Frágreiðing frá nevndini
Síðani 27. februar 2016, tá ið seinasti
aðalfundur var, til í dag hevur nógv
verið á skrá.
Nevndin hetta seinasta árið hevur
verið mannað soleiðis og hevur havt
fylgjandi ábyrgdarøki:

Limatøl
Av okkara áleið 2200 limum eru í dag
43% námsfrøðingar og 57% hjálpar
fólk. Nøkulunda sama býti, sum í
fjør, hóast vit hava havt ein lima
vøkstur á áleið 150 fólk.
Sjóneyka
Umsitingin hevur serliga havt
sjóneykuna á støðuna hjá stuðlum
í fólkaskúlanum og teirra setanar
viðurskiftum.
Ógreitt var, um til bar at seta
stuðlar í Fólkaskúlanum í fast starv,
og hava vit fingið staðfest, at tað ber
til. Onkrir stuðlar hava eftirfylgjandi
fingið fasta setan, og vit vænta, at
hetta vindur uppá seg.
Ógreitt var á hvønn hátt, arbeiðs
tíðin hjá stuðlum í Fólkaskúlanum
skuldi gerast upp, og vit vóru ósamd
við roknistykkið hjá Sernámi og
Mentamálaráðnum. Hetta rokni
stykkið er nú rættað, og fleiri stuðlar
fingu rættað millum 1 og 2 tímar

Langtíðarskjúka
Langtíðarsjúkralegur og 120 dagareglan hava eisini verið evni hjá
umsitingini, og har hava vit eisini
samstarvað við Almenna Fakfelags
samstarvið, soleiðis at fakfeløgini á
almenna arbeiðsmarknaðinum í felag
royna at ávirka at reglan ikki verður
brúkt í so stóran mun. Her hava
onkrar kommunur eisini boðað frá, at
tær ætla at fara burtur frá regluni.
Arbeiðstíðarreglur
Arbeiðstíðarreglur hava fylt nógv
seinasta árið. Vit eru nokk greið
yvir, at tær ikki eru so hóskandi og
treingja til nakrar dagføringar. Fleiri
stovnar hjá Almannaverkinum, eru
farnir frá at brúka “tilkallivakt úr
vaktarrúmi” til vakjandi náttarvakt
ir. Hetta hevur ført eina ávísa órógv
við sær, serliga er tað trupult at fáa
arbeiðsætlanir at hanga saman, og
tað viðførir fleiri broytingar í arbeiðs
lívinum.
Í onkrum førum er eisini spurn
ingur settur við, um broytingin er við
at styrkja góðskuna av námsfrøðiliga
arbeiðinum, har fleiri meta at tað
øvugta hendir.
Umsitingin hevur brúkt tíð at
kanna, hvussu viðurskiftini eru úti á
stovnunum, og vit eru farin í dia
log um teir stovnar, har vit meta, at
tørvur er, at vit gera okkara ávirkan
galdandi.
Tímalønt
Fyrst í 2017 hevur nógv verið gjørt
burturúr støðuni hjá teimum tíma

løntu. Her er tað serliga vandin fyri,
at fólk verða lønt sum tímalønt,
hóast tey lúka ásetingarnar fyri
einari fastari setan og eisini eftirløn.
Sum tímalønt kunnu limir koma í ta
støðu, at eftirlønargjaldið er so lágt,
at tað ikki dekkar inngjaldið til sam
lagstryggingina.
Álitisfólk
Álitisfólk hava saman við leiðarunum
í felagnum verið á skeiði í “ósemju
handfaring”, har Súsanna Olsen,
lektari, hevur hildið skeið fyri øll
álitisfólk og leiðarar hjá felagnum.
Afturboðanin frá hesum hevur verið
sera góð.
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Jógvan Philbrow, formaður.
Norðurlendskt samstarv, Skeiðsvirksemi,
Leiðararáðið, Álitisfólk, Heimasíðan,
Samráðingar/flokkingar, Sosialpedago
giskaráðið, Dagstovnaráðið, Fakligheit,
Eldrapolitikkur.
Elin N. W. Tausen, næstforkvinna.
A&U grunnurin, Bygnaðurin í felagnum,
NLS sektorfundir, Kommunalt øki.
Irdi L. Gaardlykke, nevndarlimur.
Hjálparfólkaútbúgvingin, Arbeiðsumh
vørvi.
Nikkil Heinesen, nevndarlimur.
Frítíðarheim og ungdómshús, Sjónlig
gerð, Pedagogútbúgvingin og lesandi
ráðið, Kommunuval 2016.
Halgerð Jacobsen, nevndarlimur.
Almannaverkið, Sosiallóggáva/normer
ingar, Stuðlar í skúlanum

um vikuna í teirra setanarbrøvum.
Hetta merkir millum 5 og 7.000 kr.
meira í løn hjá teimum flestu. Tó
eru viðurskifti eftir at loysa. Eitt nú
meta vit, at grundarlag er fyri, at
nógv fleiri verða sett í fast starv, og at
fleiri longu eiga at hava hesi rættindi.
Eisini meta vit, at arbeiðsinnihaldið
eigur at greinast betur, og stundir
eiga at verða givnar til millum annað
foreldrasamstarv, toymissamstarv og
annað fyrireikandi virksemi.

Sosialpedagogiska- og
Okkara dagstovnaráð
Onnur viðurskifti hava eisini verið á
breddanum. Eitt nú hevur verðið arb
eitt við at fáa Okkara dagstovnaráð
og Sosialpedagogiska ráðið at virka til
fulnar. Sosialpedagogiska ráðið hevur
arbeitt við at útgeva eitt Pedagogblað,
ið varpar ljós á tað sosialpedagogiska
arbeiðsøki. Okkara dagstovnaráð
kannar møguleikarnar fyri at skipa
fyri einari ráðstevnu ella evnisdegi
um dygd á dagstovnum. Hetta er í
fyrstu atløgu ætlað politisku skipan
ini.
Leiðararáðið
Leiðararáðið hevði sín leiðaradag 4.
apríl, har nýtt ráð varð valt. Um
framt hetta hevur leiðararáðið skipað
fyri einum væleydnaðum tiltaki
við Svend Brinkmann. Leiðararáðið
arbeiðir m.a. nú við at hyggja eftir
leiðslubygnaðinum fyri framtíðar
dagstovnaøkið.
Endurskoðan av bygnaðinum
Stóra verkætlanin farna árið hevur
verið at endurskoða bygnaðinum í
felagnum. Í hesum sambandi hava
Herluf Sørensen, ráðgevi innan
organisatiónssálarfrøði, og Jógvan
Philbrow, formaður, verið runt
landið og hitt ymisku álitisfólkaog leiðarabólkarnar. Harumframt
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hava álitisfólk og leiðarar verið við í
evnisdegi. Ymiskir bólkar eru settir
at arbeiða við evninum.

FRÁ NEVNDINI • AÐALFUNDUR 2017

1. Bygnaðurin. Tryggjast skal, at
allir limir kenna, at teir verða sæddir,
virdir, hoyrdir og umboðaðir.
2. Sjónliggerð av fakinum. Hvussu
tryggja vit, at fakið sæst í almenna
rúminum.
3. Styrkja fakið. Hvussu styrkja vit
fakið hjá ymisku fakbólkunum og
starvsøkjunum.
4. Arbeiðsumhvørvi. Hvussu
kann felagið vera við at tryggja gott
arbeiðsumhvørvi.
5. Limarøkt. Hvørjar tænastur skal
pedagogfelagið veita til limirnar.
Hetta arbeiðið heldur fram – í fyrstu
atløgu til aðalfundin, sum verður 25.
mars 2017.
Endamálið við endurskoðanini er at
styrkja felagið á ein slíkan hátt, at
allir limir kenna seg sæddar, hoyrdar
og viðurkendar í felagnum.
Tað ger mun
Til løgtingsvalið í september 2015
høvdu vit trý ynski: normeringar,
almenna lønartalvu og at arbeiðið við
sosiallóggávu helt fram. Her er gongd
í øllum.
Almenn lønartalva
Fíggjarmálaráðið hevur sett gongd á
arbeiðið, og nakrir innleiðandi fundir
hava verið, har skipan av arbeiðin
um hevur verið umrødd. Her eru
tað fleiri fakfeløg, ið saman skulu
taka undir við leistinum, og vón
andi fara fleiri at síggja fyrimunirnar
við at gera broytingarnar, ið vit sum
fakfelag hava ynskt. Hetta er drúgt
arbeiði, og ætlanin er at tað skal vera
liðugt í summar.
Sosiallóggáva
Uppskot til tænastupolitikk, ið
Almannamálaráðið hevur arbeitt
við, varð handað landsstýriskvinn
uni í almannamálum, Eyðgunn
Samuelsen, í januar í ár. Hetta er
fyrsti liður í at gera eina sosiallóg
gávu ella tænastulóggávu. Ætlandi
verður álitið við frágreiðing grundar
lagið undir einum aðalorðaskiftið
í løgtinginum, og síðani skal nýggj
lóggáva smíðast.

Minimumsnormeringar á breddan
Minimumsnormeringar hava eisini
verið á breddanum. Í Mentamála
ráðnum hava tær verið til umrøðu,
og ávíst arbeiði er í gongd, har tey
m.a. hyggja eftir, hvørjar møgu
leikar, tey hava til at áseta eitt
minstamark. Eisini var eitt uppskot
í Mentanarnevndini í Løgtinginum,
har umboð fyri Nýtt Sjálvsstýri legði
uppskot fram um m.a. at áseta eitt
minstamark fyri tímajáttan á dag
stovnum. Hetta uppskot fall, og víst
varð til, at Mentamálaráðið, komm
unurnar og pedagogfelagið vóru í
einum samskifti um málið.

fyri ráðstevnu fyri kommunu
umboðum um eitt gott og mennandi
arbeiðspláss.

Kommunuval
Kommunuval var 8. november 2016,
og felagið brúkti nakað av orku fram
móti hesum. Í juni gav felagið út eitt
evnisblað til kommunuvalið, har ljós
varð varpað á ymisku uppgávunar,
ið limir okkara røkja á kommunala
økinum. Umframt blaðið var eisini
eitt upplegg við trimum evnum, ið
vit løgdu dent á til valið. Evnini vóru:
minimumsnormeringar á dagstovnu
num, trivnaður á arbeiðsplássinum
og at eldraøkinum tørvar námsfrøð
ingar.
Vit merktu eisini, at nógv fleiri
námsfrøðingar enn áður bjóðaðu seg
fram til valið – umframt at tað náms
frøðiliga arbeiðsøkið í størri mun var
partur av valskránni hjá teimum, ið
bjóðaðu seg fram.
Sum nakað nýtt skipaðu eisini
limir fyri politiskum kjakfundum,
har felagið eisini tók lut saman við
valevnum. Hetta var eisini við til
at seta námsfrøðiligar spurningar á
breddan til kommunuvalið.

Keyp av Føroya Lívstrygging
Eftir umleið fýra árum er loksins
komið á mál við ætlanunum um sam
an við fleiri øðrum føroyskum fak
feløgum at keypa Føroya Lívstrygg
ing. Hetta er ein ætlan, ið er framd
við tí fyri eyga at tryggja limunum
best møgulig kor og hægst møguligt
avkast á eftirlønunum. Yvirtøkan
var 1. september 2016. Nú kunnu vit
veruliga siga, at “tit, kundin, eigur
LÍV”, tí vit eiga, sum limir í fakfeløg
unum aðra helvtina, og gjøgnum
ognarfelagið hina helvtina.

Trivnaður á arbeiðsplássinum
Almannaverkið hevur í ár varpað
ljós á arbeiðsumhvørvið við einari
“Arbeiðsumhvørvismeting”, og hetta
halda vit var eitt gott átak. Kanning
in vísti á fleiri viðurskifti, ið Al
mannaverkið eigur at fara í holt við
at gera nakað við.
Pedagogfelagið hevur havt skeið í
at loysa ósemjur ella konflikthand
faring. So at siga øll álitisfólk og
leiðarar á teimum námsfrøðisligu
arbeiðsplássunum hava verið á
skeiðinum.
Harafturat hevur Kommunala
Arbeiðsgevarafelagið (KAF) skipað

Eldrabólkur
Ein eldrabólkur skipaði eisini fyri
einum kunningartiltaki, har greitt
varð frá støðuni, tá limir okkara fara
frá vegna aldur. Tiltakið var í Kaffi
húsinum og byrjaði við, at Eyðgunn
Samuelsen, landstýriskvinna í
Almannamálum, greiddi frá politisku
ætlanunum, Snorri Fjallsbak greiddi
frá tænastumannaeftirlønunum,
meðan umboð fyri LÍV greiddu frá
støðuni hjá teimum sáttmálasettu.

Norðurlendskt samstarv
Føroya Pedagogfelag er limur í
tveimum ymiskum norðurlendskum
samstarvum. Nordisk forening for
Socialpædagoger (NFFS) og Nordisk
Lærarorganisations Samråd. (NLS)
Í september í ár verða vit saman við
Føroya Lærarafelag og Yrkisfelagnum
hjá miðnámsskúlalærarum vertir fyri
einum felagsfundi, har vit fáa vitjan
av øllum pedagog- og lærarafeløgum í
Norðanlondum.
Høvuðsevni er “Framtíðar skúlin/
stovnurin”, har dentur er lagdur á
førleikarnar hjá starvsfólkunum.
NFFS-fundur verður ætlandi í
Føroyum í september í ár.
2016 er farið aftur um bak, og okkara
niðurstøða er, at limirnir í Føroya
Pedagogfelag gera mun. Hvør ein
stakur limur ger mun úti um landið, á
sínum arbeiðsplássið, úti í miðlunum
og ein týðandi samfelagsuppgáva
verður lyft.
Vælkomin á aðalfund 25. mars 2017.
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Minni fjarleiðslu og meiri nærleiðslu
Mítt ynski er, at fakliga
leiðslan virkar sum eitt
kumpass, ið stingur út í
kortið eina námsfrøðiliga
kós, sigur Heri Kjelnæs,
sum starvast sum námsfrøðingur í sambýlinum á
Mýruni 4 og 6

¢ Heri Kjelnæs er útbúgvin náms
frøðingur og starvast dagliga á
Sambýlinum á Mýruni, sum er ein
stovnur fyri fólk við menningartarni.
Heri hevur gjørt sær sær nakrar
hugsanir um, hvussu hann upplivir
nýggja leiðslubygnaðin, sum kom í
gildi fyri nøkrum árum síðani.
Heri sigur, at arbeiðið við nýggja
bygnaðinum á Almannaverkinum
hevur fyri fleiri havt við sær stórar
broytingar í leiðsluháttinum á ymsu
stovnunum. Staðbundna leiðslan, ið
var at finna á hvørjum sambýli fyri
10-15 árum síðani, er ein farin tíð.
Nýggi leiðslubygnaðurin, ið er settur
í verk, hevur havt við sær, at farið er
frá staðbundnari leiðslu til fjarleiðslu.

– Torført var frammanundan
at ímynda sær, júst hvørja ávirkan
henda broyting fór at hava við sær.
Prátið millum námsfrøðingar gekk
mangan heitt fyri seg. Tað vóru tey,
ið gleddu seg til broytingina, tey, ið
onga meining høvdu um tað, og so
tey, ið mettu, at fjarleiðsla fór at verða
tað sama sum eingin leiðsla. Hetta
seinasta er eftir mínum tykki at taka
í so rívan til, sigur Heri Kjelnæs.
Hann heldur, at Almannaverkið
hevur tikið nøkur risafet rætta vegin,
tá hugsað verður 15-20 ár aftur í
tíðina.
Men sum við so nógvum, so fylgja
nógvar avbjóðingar við í kjalarvørr
inum á so radikalum broytingum, ið
eru settar í verk.
– Mítt hjartasuff hesum viðvíkj
andi snýr seg um fakligu leiðsluna,
ella manglandi fakligu leiðsluna á
sosialpedagogiska økinum. Eg skal
gera greitt, at eg havi ongan møgu
leika at tosa vegna alt sosialpedagog
iska økið hjá Almannaverkinum,
og tí tekur mín útsøgn einans støði
í mínum egnu royndum, staðfestir
Heri Kjelnæs
Saknar eina námsfrøðiliga kós
Heri vil, at námsfrøðiliga leiðslan
kemur á breddan. Hann sigur seg

vóna, at námsfrøðiliga leiðslan verður
raðfest hægri, enn hon er í dag.
Hansara ynski er, at fakliga leiðslan
virkar sum ein kumpass, ið stingur út
í kortið eina námsfrøðiliga kós. Hetta
er nakað, sum hann saknar í dagliga
arbeiðinum.
– Eg vóni, vit fara at uppliva eina
leiðslu, ið hevur møguleika at hug
savna seg um ta kjarnuveiting, vit
sum námsfrøðingar veita. Eg síggi
fyri mær eina námsfrøðiliga leiðslu,
ið hevur møguleika at seta spurnar
tekn við og menna námsfrøðiliga
arbeiðsháttin. Eftir mínum tykki er
eingin ivi um, at hetta í síðsta enda
er við til at menna starvsfólkini, ið
starvast í skipanini, sigur Heri Kjel
næs.
Heri ger tó greitt, at tað ikki er
nøkur ábreiðsla til hansara leiðslu.
– Í mínum arbeiði hitti eg javnan
leiðarar, ið eftir mínum tykki gera
alt tað, teir eru mentir, fyri at nøkta
tørvin hjá sínum starvsfólkabólkum.
Veruleikin, soleiðis sum eg upplivi
hann, er, at tíðin/arbeiðsorkan í
stóran mun er avmarkað til yvirskip
að mál og fyrisitingarligar arbeiðs
uppgávur. Vansin við hesum er, at
námsfrøðiliga leiðslan má lúta og
verður niðurraðfest, sigur Heri Kjel
næs at enda. ¢

11

Pedagogblaðið 1 2017.indd 11

16-02-2017 09:39:53

Tænastur til fólk,
ið bera brek høga
raðfesting hjá
landsstýriskvinnuni við
almannamálum

Eyðgunn Samuelsen,
landsstýriskvinna við
almannamálum, hevur
sett sær fyri at styrkja og
menna tænasturnar til
fólk, ið bera brek. Hetta
verður gjørt við at styrkja
Trivnaðartænastuna –
ein av hornasteinunum
í føroyska vælferðar
samfelagnum
 Visjónin hjá mær fyri Trivnaðar
tænastuna er, at vit skulu veita eina
dygdargóða tænastu, ið er lagað til
tørvin hjá einstaka borgaranum, og
har familjan og tey avvarðandi hava
ein virknan leiklut.
Trivnaðartænastan er undir
støðugum trýsti, bæði tí at tænast
urnar skulu lagast til ein alt meira
fjølbroyttan tørv hjá borgarum, og tí
at fíggjarkarmurin til almannamál
altíð kennist ov trongur.
Tað er mín uppgáva sum
landsstýriskvinna at skapa karmar
fyri, at borgarar, sum bera brek, fáa

eina nøktandi tænastu, og at mynd
ugleikar og starvsfólk, sum veita
tænastur til borgaran, hava nøktandi
viðurskifti at virka undir. Trongu
karmarnir til almannamál gera tað
enn meira neyðugt at raðfesta, og eg
havi fyrst og fremst valt at raðfesta
tænasturnar.
Hetta sæst eisini aftur á fíggjar
lógini, har játtanin til Trivnaðartæn
astur er hækkað við góðum 44 mió.
kr. frá 2015 til 2017. Hóast tørvurin
á tænastum helst altíð fer at vera
størri enn fíggjarorkan, so er polit
iska ætlanin miðvíst og stigvíst at
menna og styrkja Trivnaðartænast
una og aðrar tænastur, sum eg havi
ábyrgd av. Nógv størsti parturin av
játtanini til Trivnaðartænastuna fer
til lønir, og soleiðis skal tað eisini
vera – tí starvsfólkaorka skal til fyri
at veita eina nøktandi tænastu til
borgaran.
Tænastulóg á veg
Eg ætli mær eisini at leggja eina
tænastulóg fyri Løgtingið í komandi
tingsetu. Tænastulógin skal styrkja
rættartrygdina hjá borgarum, sum
bera brek, og at skal geva myndug
leikum og starvsfólki greiðari lógar
karmar at virka undir. Tænastulógin
fer at avloysa partar av gomlu for
sorgarlógini.

Ein arbeiðsbólkur leggur í løtuni
síðstu hond á ein tænastupolitikk,
sum verður grundarlag undir kom
andi tænastulógini. Endamálið við
tænastupolitikkinum er at stinga
út í kortið, hvørjar tænastur skulu
veitast, og hvussu tænasturnar skulu
skipast í framtíðini.
Tað hevur sera stóran týdning, at
tann, ið hevur tørv á tænastunum, og
tey, sum skulu veita tænasturnar, eru
við í tilgongdini at tilevna lóggáv
una og tær skipanir, sum eru rundan
um tænasturnar. Tí fegnist eg um, at
fyrrverandi landsstýriskvinnan við
almannamálum í síni tíð valdi at seta
ein breittfevnandi arbeiðsbólk at orða
tænastupolitikkin, soleiðis at vit pol
itikarar hava eitt fakligt grundarlag
at taka støðu til, tá nýggja lóggávan
verður smíðað.
Gongst sum ætlað, verður tænastu
politikkurin handaður síðst í januar,
og eg ætli at geva løgtinginum møgu
leika at viðgera tænastupolitikkin
í inniverandi tingsetu, soleiðis at
arbeiðið við at smíða tænastulógina
av álvara kann fara í gongd.
Fleiri vardir bústaðir byggjast
komandi árini
Landsstýrið hevur eisini sett sjøtul á
arbeiðið at betra um bústaðarviður
skiftini hjá fólki, sum bera brek.
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Almannaverkið og Landsverk hava
í felag gjørt eina støðulýsing av ver
andi bústøðum, og niðurstøðan vísir
greitt, at støðan er alt annað enn
nøktandi. Har eru bygningar, sum
ikki er egnaðir at búgva í, og harum
framt eru tað ov nógvir borgarar, sum
ikki fáa eitt bústaðartilboð orsakað
av vantandi bústøðum.
Í nógv ár hava bæði politiska skip
anin, fakfólk og áhugafelagsskapir
tosað um trupulleikan, og nú er
so ein faklig lýsing, sum staðfestir
støðuna. Vit kunnu ikki halda fram
at tosa, men mugu fara til verka, so
fólk, ið bera brek, fáa eitt virðiligt
heim, og starvsfólk fáa nøktandi
karmar at virka undir. Fleiri vardir
bústaðir skulu byggjast, og byrjað
verður í Suðurstreymi, har tørvur
in er størstur. Eg eri glað fyri, at
Løgtingið hevur játtað pening til at
útvega fleiri og betri bústaðir, men
má samstundis ásanna, at tað er og
verður ein avbjóðing at loysa trupul
leikan, og at tað helst fer at taka
nøkur ár, áðrenn bústaðarviðurskift
ini verða nøktandi kring alt landið.

Samrøða við Edvard Heen
á www.pedagogfelag.fo

Ein samrøða, sum er gjørd við Edvard Heen,
stjóra í Almannaverkinum verður løgd út á heimasíðuna
hjá Pedagogfelagnum ein av komandi døgunum.
Edvard hugleiðir m.a. um leiðslubygnaðin, um íbúðarætlanirnar
og um broytingarnar á økinum síðstu tíiðina

Tænastur í einari broytingartíð
At veita bestu tænastuna undir
alsamt broytiligum fortreytum, og
við vaksandi trýsti á okkara skipan
ir, krevur nýskipan og nýhugsan.
Tænastulógin fer at seta nýggj krøv
til myndugleikar, starvsfólk og borg
arar. Eg eri av teirri áskoðan, at tað
hevur størst týdning, at borgarin og
tørvurin hjá viðkomandi eru í fokus,
tá tænasturnar verða veittar og
mentar. Tað er alneyðugt, at vit hava
smidligar skipanir, sum kunnu lagast
til tørvin og til broyttar umstøður.
Starvsfólkini skulu kenna, at vit
hava álit á teimum, og tey skulu hava
góðar umstøður at útinna tænastuna
á einum fakliga høgum støði. Eisini
skulu vit arbeiða fram ímóti, at borg
arin fær tænastuna uttan ov langa
bíðitíð.
Eg eri fullgreið yvir, at hetta eru
høg mál at seta, og at tey ikki verða
nádd eftir einum ári, kanska heldur
ikki eftir einum samgonguskeiði.
Men setir tú tær ikki mál at arbeiða
fram ímóti, so kemur tú ongan veg.
¢
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Sosialpedagogikkur sum
fak er uttan iva blivin meira viðurkendur millum
manna seinastu árini. Tá
ið eg t.d. flutti aftur til
Føroya í 1998, var sjáldsamt at hoyra hugtakið
“Sosialpedagogiskt tilboð”
verða nevnt í almenna
rúminum – sjálvt ikki av
okkara egna fakbólki, sigur
Elken Holm, námsfrøðingur
og eindarleiðari í Trivnað
areind 11 í Suðuroy

Elken Holm:

Sosialpedagogiska
arbeiðið
høgt raðfest

¢ Elken Holm er 54 ár og hevur
seinastu 18 árini starvast sum
sosialpedagogur. Fyrst í Nærverkin
um sum sosialpedagogur og so sum
stovnsleiðari. Hon var varaeindar
leiðari frá 2013 til 2015. Síðani mars
2015 hevur Elken verið eindarleiðari
í Trivnaðareind 11 í Suðuroy.
Elken hevur altíð havt stóran tok
ka til sosialpedagogikk, og hon hevur
drúgvar royndir á sosialpedagogiska
økinum.
– Eg fekk mína útbúgving í 1989
frá “Københavns Socialpædagogiske
seminarium”. Frá 1989 til 1998
arbeiddi eg í búfelagsskapinum
“Pensionat Lyngtoften, V-huset”, fyrr
verandi “Vangede Huse” í Københavns
Amt, sum tað æt tá. Hetta var heimið
hjá 15 vaksnum fólkum við menning
artarni. Í 1998 fluttu eg og mín lítla
familja aftur til Føroyar. Vit búset
tust í Trongisvági, og her búgva vit
enn. 1998 var eisini árið, tá eg fekk
starv í sambýlinum á Bárðarfløtti í
Vági, sum er heimið hjá 5 vaksnum
fólkum, ið hava serligar avbjóðingar.
Í 2006 søkti eg og fekk starvið sum
stovnsleiðari á Bárðarfløtti. Soleiðis
arbeiddi eg til eftir bygnaðarbroyt
ingina í Almannaverkinum í 2012, tá
Almannastovan og Nærverkið vórðu
løgd saman. Hesi árini havi eg tikið
GLÚ og leiðsluútbúgving í organisat
ión og persónligari menning. Fyrstu
árini eftir bygnaðarbroytingina, frá
2013 til 2015, var eg varaeindarleið
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ari í trivnaðareind 5 fyri børn, ung
og vaksin við menningartarni í
Havn, Vágum og Suðuroy. Hesa tíðina
var arbeiðsstaðið hjá mær í stóran
mun skiftandi. Eg var í Havn til
arbeiðis nærum hvørja viku, ofta 1-2
ferðir um vikuna. Mín sjónarringur
víðkaðist væl og virðiliga upp á ein
góðan og fakliga gevandi máta, sjálvt
um tað innímillum kendist strævið
at ferðast so nógv. Eg kendi tað, sum
at “isolatiónin” í at vera staðsett í
Suðuroy bleiv viskað eitt sindur út.
Mær dámdi væl at læra nógv nýggj
starvs- og búfólk at kenna, arbeiðs
hættir, aðrar bólkamentanir o.s.fr.
Hetta vóru sum heild tvey fakliga
gevandi ár fyri meg, sigur Elken.
Í 2015 var enn eitt umfar við
bygnaðarbroytingum í Almannaverk
inum, har virksemið hjá Trivnaðar
deplinum var víðkað frá 10 til 12
trivnaðareindir. Elken søkti og fekk
starvið sum eindarleiðari í Trivnaðar
eind 11 Suðuroy, sum fevnir um alt
virksemið hjá Trivnaðardeplinum í
Suðuroy.
– Vit veita tænastur til børn, ung
og vaksin við avbjóðingum sum eita:
sálarsjúka, seinheilaskaði, menning
artarn, autisma, rørðslutarn og mistir
arbeiðsførleikar. Borgarar, sum fáa
tænastu í okkara eind, hava búpláss
í sambýlum, fáa sosialpedagogiskt
frítíðartilboð eftir skúlatíð, arbeiða
á vardum verkstaði og fáa stuðul
heima, sigur Elken Holm.
Í Trivnaðareind 11 er eindarleið
arin sosialnámsfrøðingur og leiðarin
sjúkrarøktarfrøðingur. Starvsfólk
ini eru námsfrøðingar, heilsurøkt
arar og hjálparfólk. Endamálið er í
høvuðsheitum, at arbeitt verður sosi
alpedagogiskt og heilsufakliga á ein
viðurkennandi hátt, soleiðis at ein og
hvør borgari altíð kennir seg sæddan,
hoyrdan, skiltan og tiknan í álvara.
Elken sigur, at tað kann verða ein
avbjóðing at hava virksemi, sum er so
fjølbroytt og fevnir so víða, tó at tað
avgjørt eisini hevur fyrimunir við
sær, so sum at hava høvi at arbeiða
og mennast tvørfakliga innanhýsis í
eindini.

Sosialpedagogiska arbeiðið høgt
raðfest
Av tí, at sosialpedagogiskt arbeiði í
alstóran mun er grundarlagið undir
framhaldandi menningini hjá okkara
borgarum, verður tað sjálvsagt altíð
raðfest høgt, sigur Elken.
– Tað er í ávísan mun metodu
frælsi í eind 11, men nógvir av
okkara borgarum hava tørv á einum
skipaðum gerandisdegi í størri ella
minni mun. Tí brúka vit t.d. “Board
maker” og í ávísan mun eisini “KRAP”
og miljøterapi sum arbeiðsamboð í
okkara eind. Praktiskar/pedagogiskar
uppgávur verða skipaðar við hesum
og skapa soleiðis borgaranum eina
betri heildarfatan í gerandisdegnum.
Vit nýta virkisætlanir í sosialpedago
giska arbeiðinum og hava ætlanir um
at víðka um tær við at brúka “førleika
kumpassina” sum arbeiðsamboð.
Kumpassin er ment av “Job- aktivi
tets- og kompetencecentret” í Gentofte
í Danmark.Hon snýr seg um at lýsa
førleikar á ávísum økjum hjá okkara
borgarum, eitt nú sosialt og viðvíkj
andi skipan/yvirliti, sálarligum
trivnað, samskifti, kroppi og heilsu,
royndarskapan (erfaringsdannelse), og
sjálvræði. Hetta skal vera við til, at
viðurkennandi námsfrøðin fer at vísa
seg á enn hægri støði í gerandisdegn
um hjá borgarum, sigur Elken Holm.
Elken sigur, at tey hava tosað um,
at tað fer við nógvari tíð at skjalfesta
tað sosialpedagogiska arbeiðið, og at
minni tíð verður til tað sosialpeda
gogiska relatiónsarbeiðið á stovnin
um. Hon staðfestir, at tað kann verða
ein avbjóðing at fáa hesi bæði at
ganga upp í eina eind.
– Eg haldi tó, at vit taka best við
avbjóðingini við at vera tilvitað um,
hvussu arbeiðsgongdir kunnu skipast
betur, so at tað verður tíð til bæði,
uttan at tað gongur út yvir annað.
Tað er neyðugt at raðfesta skjalfest
ing í dagliga arbeiðinum á okkara
stovnum, tí tað hevur stóran týdning
fyri, at okkara borgarar fáa eitt so
gott tilboð sum gjørligt. Starvsfólk
ini á sambýlunum eru jú ikki øll til
arbeiðis samstundis. Tí er neyðugt at
skjalfesta, fyri at øll hava somu vitan
um tey viðurskifti hjá borgaranum,
ið tey skulu taka sær av. Tað kemur
altíð borgaranum til góðar, at starvs
fólk hava somu vitan. Tað eigur ikki á

nakran hátt ávirka borgaran, um t.d.
eitt starvsfólk hevur feriu. Soleiðis er
lættari at tryggja kontinuitetin í ger
andisdegnum hjá borgaranum, sigur
Elken Holm.
Eitt annað, sum vísir, hvussu
stóran týdning tað hevur at
skjalfesta, er, at námsfrøðingar sita
inni við “tigandi vitan”, bæði um
arbeiðið sum heild og um lívssøguna
hjá okkara borgarum. Henda vitanin
kann lættliga fara fyri skeytið, tá
starvsfólk fara úr starvi, um hon ikki
er skjalfest og atkomilig hjá teimum,
sum koma aftaná. Harafturat verður
rætturin til innlit hjá avvarðandi
meira og meira brúktur í dagsins
samfelag, og tá er eisini neyðugt at
skjalfesta.
Umstøðurnar nógv batnaðar
Elken heldur, at lívskorini og -um
støðurnar hjá fólki, sum hava tørv á
tænastum á sosialpedagogiska øki
num, eru nógv batnað. Tey eru meira
“kend” og viðurkend, umframt at
samfelagið sum heild betur megnar
at rúma teimum.
– Vit hava m.a. fingið almennar
fyriskipanir sum “Serligt skipað
miðnám” og “Tann góða tilgongdin”
fyri børn upp til 18 ár við autismu
settar í verk. Tær eru kollveltandi
broytingar til tað betra fyri hesi
fólkini. Bústaðarkarmarnir eru batn
aðir, tó at tað er langt eftir á mál, til
allir hesir borgarar hava fingið bestu
umstøður at liva og virka í. Tað tekur
tíð at byggja upp, og vit eru heilt víst
á rættari leið, sigur Elken Holm.
Sosialpedagogikkur sum fak er
uttan iva blivin meira viðurkendur
millum manna seinastu árini. Tá ið
Elken flutti til Føroyar í 1998, var t.d.
sjáldsamt at hoyra hugtakið “sosial
pedagogiskt tilboð” verða nevnt.
– Tú hoyrdi næstan ikki okkara
egna fakbólk tosa um sosialpedago
gik. Nú hoyra vit tað oftari nevnt,
bæði í miðlunum og enntá av tings
ins røðarapalli sum eitt vanligt og
viðurkent starvsøki í samfelagnum.
Starvsfólk á stovnunum eru meira
tilvitað enn nakrantíð um sítt fak.
Frá at hava orð fyri at verða starvs
fólk, sum drukku kaffi, hugnaðu
sær og ferðaðust við búfólkunum
í sambýlum, er tað vorðið meira
viðurkent samfelagsliga, at starvsfólk
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gera sosialpedagogiskt arbeiði, sum
er við til at menna borgarar, soleiðis
at tey kunnu fáa eitt virðiligt og
sjálvstøðugt lív við ávirkan á egið lív
og egin viðurskifti, sigur Elken.
Krevur tíð við
nýggja leiðslubygnaðinum
Fyri gott og væl 4 árum síðani sá
Almannaverkið dagsins ljós eftir
samanleggingina ímillum Almannas
tovuna og Nærverkið.
– Søguliga vísa royndir, at tað
tekur minst 10 ár, áðrenn ein saman
legging kann sigast at vera komin
á mál, so Almannaverkið er enn á
veg. Endamálið við øllum saman
leggingum er sjálvandi at fáa nakað
burturúr, sum fer at verða betri, enn
tað var. Við bygnaðarbroytingini kom
m.a. hugtakið fjarleiðsla, sum vil
siga, at leiðslan ikki longur dagliga
er persónliga til staðar úti á hvørjum
stovni. Hetta kann, sum flest onnur
starvsrættarlig viðurskifti, hava bæði
fyrimunir og vansar við sær, heldur
Elken.
Hon sigur víðari, at við nýggja
bygnaðinum hava tey í millumleiðsl
uni fingið fleiri fyrisitingarligar
uppgávur.
– Vit samstarva meira tvørtur um
bæði eindir og deplar í organisat
iónini og tvørtur um fakmørk, bæði
í verkætlanum og ymsum arbeiðs
bólkum. Vit starvast í størri forum
og hava meiri fundarvirksemi í
leiðsluni. Vit hava meira umfatandi
fíggjarliga ábyrgd og hava fleiri støð/
stovnar, sløg av tænastum og tískil
eisini fleiri starvsfólk undir okkum í
eindini. Við hesum er tað ein fyri
munur fyri okkum at vera fjarleiðsla,
tí vit hava betri arbeiðsfrið til at loysa
tær fyrisitingarligu uppgávurnar.
Tongd at fjarðleiðslu er sjálvleiðsla,
sum merkir, at starvsfólkini mugu
arbeiða meira sjálvstøðugt við tí
sosialpedagogiska arbeiðinum á
stovnunum, sum leiðslan hevur latið
upp í hendurnar á starvsfólkunum.
Hetta ger, at tey fáa størri ábyrgd í
dagliga arbeiðinum við borgarunum,
enn tey høvdu áður. Fyrimunurin
er heilt klárt, at starvsfólk vaksa
við uppgávuni og gerast enn meira
sjálvstøðug. Tey fáa størri ávirkan
á sítt dagliga virki, og leiðslan vísir
teimum álit við at geva teimum hesa
ábyrgdina, sigur Elken Holm.

Vandi, um fjarleiðslan gerst ósjónlig
Tað eru tó ikki bara fyrimunir við
fjarleiðslu. Elken sigur, at í hennara
hugaheimi er størsti vansin við
fjarleiðslu, at hon gerst ósjónlig, og
at starvsstøðini ikki verða sædd av
leiðsluni.
– Vandin verður størri fyri, at ein
óformell leiðsla kann taka seg upp í
starvsfólkabólkinum. Vandi er fyri, at
leiðslan ikki sær hetta, og so verður
tað torført at gera nakað munagott,
tá ið skaðin er hendur. Vandin fyri, at
ósemjur og neiligar mentanir sleppa
at liva í ov langa tíð, er til staðar, og
sum kunnugt kann tað verða ringt at
loysa slíkar tvístøður, sigur Elken.
Hon nevnir, at tað týdningar
mesta amboðið í sosialpedagogiskum
arbeiði er ein sjálvur. Hetta er í teirri
merking, at pedagogurin í stóran
mun brúkar seg sjálvan sum amboð.
– Pedagogurin má vera fyrimynd.
Hann skal brúka sína lívsáskoðan,
-kvalitet, -virðir, etikk og moral. Tí
er neyðugt sum pedagogur og menn
iskja at vera væl fyri persónliga fyri
at kunna gera eitt gott fakligt arbeiði
til gagns fyri onnur menniskju.
Onkuntíð kunnu vit sum persónar
koma í støður í lívinum, sum gera
okkum viðbrekin ella taka meira
orku frá okkum enn vanligt. Við nær
leiðslu møttu vit leiðarar starvsfólk
unum hvønn einasta dag, soleiðis at
tað var lættari at fylgja við í trivnaði
num hjá tí einstaka starvsfólkinum.
Hesin møguleiki er skerdur við
fjarleiðslu, og tað kann bara verða
vigað upp ímóti hesum við, at eg sum
leiðari eri serliga tilvitað um hesi
viðurskiftini og velji at skipa mítt
arbeiði eftir tí, sigur Elken.
Hon staðfestir tó, at um fjarleiðsla
skal geva meining fyri allar part
ar, er tað eitt alneyðugt krav, sum
eindarleiðslan má liva upp til, at
skilnaðurin ímillum leiðsluuppgávur
og starvsfólkauppgávur er so týði
liga útgreinaður, at eingin ivi er um
tey viðurskiftini. Avbjóðingarnar
hjá fjarleiðsluni eru í stóran mun at
tryggja:
•
•
•

•
•
•

At hava høgt kunningarstøði
At hava stutta svartíð í samskifti
við telduposti og telefon
At lurta soleiðis, at starvsfólkini
kenna seg hoyrd og tikin í álvara,
tá ið tey hava tørv á at tosa við
sína leiðslu

Elken heldur, at tey í Almannaver
kinum eru á góðari leið, og at hesi 4
árini hava lært tey at starvast á kon
struktivan máta fyri at fáa fjar- og
sjálvleiðsluháttin at eydnast, soleiðis
at tað nú gevur meining fyri starvs
fólkini.
Royna altíð at síggja
menningarmøguleikar
Í eind 11 veita tey tænastu til borgar
ar úr aldrinum eitt ár til oman fyri
fólkapensiónsaldur. Elken sigur, at
tey fáa eina árliga játtan, sum skal
haldast, og innan fyri teir karmarnar
verða tilboðini raðfest. Hon heldur
tað vera altavgerandi at fáa eina játt
an frá politiskari síðu, sum til eina
og hvørja tíð hóskar til tann tørvin,
okkara borgarar hava.
– Bæði vit sum eindarleiðsla
og øll starvsfólk í eind 11 arbeiða
framhaldandi fyri at tryggja okkara
sosialpedagogisku tilboð soleiðis,
at tað gevur borgarum við serligum
avbjóðingum eitt trygt, saman
hangandi og mennandi lív. Okkara
arbeiði stuðlar undir, at einstaki
borgarin fær mest møguliga ávirkan
á og møguleika til at taka avgerðir
um síni egnu viðurskifti. Vit rætta
tilboðið soleiðis til, at tað hóskar best
til tørvin hjá tí einstaka. Starvsfólk
verða førleikament, so at tey altíð
eru fakliga væl fyri og duga væl at
avlesa, meta um og definera aktuella
tørvin hjá borgaranum. Vit royna
altíð at síggja menningarmøguleikar
fram um avmarkingar og leggja tað
sosialpedagogiska arbeiðið til rættis
eftir tí, sigur Elken Holm at enda í
samrøðu við Pedagogblaðið. ¢

At hon er sjónlig, tó at hon er fjar
At virðismeta dagliga arbeiðið
hjá øllum starvsfólkum
At geva sær tíð til at samskifta
við starvsfólkið og hava fokus á
feed-back

16

Pedagogblaðið 1 2017.indd 16

16-02-2017 09:39:56

Útgangstøðið í okkara
arbeiði er, at øll kunnu
mennast. Líkamikið,
hvussu illa tú ert fyri, ella
hvussu gamal tú ert.
Endamálið er at koma
víðari, sigur Elisabeth Henriksen, námsfrøðingur og
eindarleiðari í Eind 9.
 Eind 9 veitir virknistænastur til
borgarar við fjølbreki og menning
artarni. Við virknistænastu er at
skilja tilboð frá Almannaverkinum,
sum á vardum verkstaði og verkhúsi
er skipað sum virknisvenjing undir
vardum umstøðum fyri teir borgarar,
sum ikki kunnu røkja arbeiði á arb
eiðsmarknaðinum undir vanligum
treytum.
Til eind 9 hoyra Verkhúsið Stíggjur
og Dagtilhaldið Bólið í Runavík, Verk
staðið á Brekku í Klaksvík, Verkstaðið
Vón og Verkhúsið Virkni og Eldradag
tilhaldið Ternulág. Harafturat eru
3 frítíðarklubbar, ein í Havn, ein í
Runavík og ein í Klaksvík.
Í Suðuroy er eisini ein verkstaður,
og í Sørvági er eitt verkhús, men tey
hoyra ikki til eind 9.
Áleið 160 borgarar fáa tænastu úr
eind 9, og áleið 70 starvsfólk starvast
í eindini.

Elisabeth Henriksen:

Øll kunnu
mennast

Virksemið nú regulerað í kunngerð
Kunngerðin fyri verkstøðini kom í
nov. 2015. Hendan fráboðan varð
send frá Almannaráðnum í sambandi
við kunngerðina:
Nýggj kunngerð um virknistæn
astu er sett í gildi. Við kunngerðini
er virksemið á vardu verkstøðunum
og virknishúsunum í Føroyum fyri
fyrstu ferð regulerað í kunngerð.
Virksemið hevur higartil í stóran
mun verið stýrt eftir siðvenju, og
ásetingarnar í kunngerðini staðfesta
í høvuðsheitum skipanina á økinum,
sum hon virkar í dag.
Tó eru fleiri nýggjar ásetingar og
krøv í kunngerðini. Hesi hava til
endamáls at skapa greið og einshátt
að viðurskifti á økinum, og harvið
eina betri rættartrygd fyri einstaka
borgaran.
Kunngerðin nágreinar hvat virkn
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istænastan fevnir um, og hvussu hon
kann skipast. Eisini eru ásetingar
um málbólkin og lønarviðurskifti
hjá hesum. Reglur eru um trivnaðar
ráð og um virkisætlanir, sum hava
til endamáls at styrkja trivnaðin á
virknistænastuni og tryggja eina
miðvísa og samskipaða tænastu.
Endamálið við hesum er at tryggja, at
einstaki borgarin fær tey røttu sosial
námsfrøðiligu tilboðini.
Sí kunngerðina her:
www.kunngerdaportalur.fo Kunngerð
nr. 123 frá 20. november 2015: Kunn
gerð um virknistænastu.
Stíggjur og Verkstaðið á Brekku
eru bæði verkhús og verkstaður.
Verkstaðið Vón er ein verkstaður,
og Virkni er eitt virknishús. Á
verkstøðum fáa borgararnir løn/
samsýning fyri arbeiðið, meðan
tey, sum eru virknisborgarar, sum
útgangsstøði ikki gera tað. Allir borg
arar, sum hava tilknýti til eindina,
fáa fyritíðarpensión, sum er teirra
livigrundarlag.
Pedagogblaðið hevur sett Elisabeth
Henriksen, eindarleiðara í Eind 9,
stevnu.
– Á vardu verkstøðunum hava
vaksin við menningartarni møgu
leika at fáa eitt arbeiðstilboð, har
framleiðslan er løgd til rættis
soleiðis, at menningartarnið ikki er
ein forðing. Við sosialnámsfrøðiligari
hjálp og kreativum hugskotum finna
vit loysnir soleiðis, at tann einstaki
gerst førur fyri at útinna arbeiðið, og
at hann kann arbeiða so sjálvstøðugt
sum gjørligt.
Hon sigur víðari, at tey loysa
nógvar einstakar uppgávur fyri fleiri
føroyskar fyritøkur og hava eisini
fasta framleiðslu fyri nógvar fyri
tøkur. Nevnast kann: plattar fyri
Kósina, kuffertmerkir fyri Atlantic
Airways, pakning fyri apotekið,
reinsa høkjur og skógvar fyri Lands
sjúkrahúsið, gera spýggjubakkar fyri
SSL og “prestar” o.a. fyri Landsverk.
Nógvar kommunur heita eisini á tey
at loysa ymsar uppgávur.
– Vit eru sera glað fyri uppgávur
nar, vit hava, og vit taka fegin ímóti
nýggjum uppgávum og avbjóðingum.
Vit seyma t.d. eisini bringuklútar eft
ir bílegging til vøggustovur og barna
garðar. Harumframt verða ymiskir
lutir gjørdir á ymsu verkstøðunum

og verkhúsunum til okkara egnu
sølubúðir, sigur Elisabeth.
Verkstøðini hava 2 bein at standa
á. Framleiðsluparturin og tann
sosialpedagogiski parturin – og báðir
partar eru líka týdningarmiklir fyri
at liva upp til endamálið við verk
støðunum. Grundarlagið undir verk
støðunum sum “arbeiðspláss” er jú
framleiðsluparturin, men tað liggur
eitt stórt sosialpedagogiskt arbeiði
aftan fyri tað framleidda, sum ger, at
tey eru før fyri at útinna arbeiði.
– Ein týðandi partur av arbeiðin
um á verkstøðunum er eisini at læra
tey alt tað, sum hoyrir til at vera
starvsfólk á einum arbeiðsplássi, t.d.
tær sosialu spælireglurnar, sum eru
galdandi á øllum arbeiðsplássum. Eitt
nú hvussu ein eigur at uppføra seg á
einum arbeiðsplássi, man kann jú t.d.
ikki bara koma og fara, sum einum
lystir, greiðir Elisabeth frá.
Á verkhúsunum hava tey eisini sín
gerandisdag, og teir borgarar, sum
ikki kunnu luttaka í framleiðslu,
hava eisini ein innihaldsríkan ger
andisdag. Borgararnir koma ikki í
verkhúsini fyri einki at gera. Har eru
venjingar av ymiskum slag, stimbr
andi ítriv, námsfrøðilig massasja,
rørsla og annað sansastimbrandi.
Hvør borgari skal hava sína virkisætl
an, sum útgangsstøði verður tikið í.
Fleiri av okkara stovnum hava bland
aðan málbólk og eru bæði verkstøð og
verkhús.
Elisabeth sigur, at útgangstøðið
í teirra arbeiði altíð er, at øll kunnu
mennast. Líkamikið, hvussu illa
fyri tú ert fyri, ella hvussu gamal tú
ert. Endamálið er at koma víðari, og
tað sosialpedagogiska arbeiði er eitt
alneyðugt amboð í strembanini hjá
hvørjum einstøkum borgara, sum
hevur sítt tilknýti, at fáa ta menning,
sum skal til fyri at koma víðari.
Eldradagtilhald og frítíðarklubbar
Til Eind 9 hoyrir eisini eitt eldra
dagtilhald, sum er í Havn. Tað er
fyri eldri borgarar við menningar
tarni, sum ikki longur arbeiða á
verkstøðum og verkhúsum. Dagliga
koma 8-10 borgarar í tilhaldið, og har
starvast 3 starvsfólk. Í tilhaldinum
verður virkað fyri, at borgarin fær
ein mennandi og fjølbroyttan geran
disdag við innihaldsríkum tilboðum.
M.a. við ítrivi av handaligum slagi,

likamligum venjingum, túrum og
sansastimbran.
– Vit fara í framtíðini at hava tørv
á fleiri dagtilhaldum fyri eldri við
menningartarni, tí vit fáa alsamt
fleiri eldri borgarar í eindini, sigur
Elisabeth.
Til eindina hoyra eisini 3 frít íð
ark lubbar, sum hava opið 1-2 ferðir
um vikuna. Her er uppmøtingin
sjálvboðin, og nógv vitja hvørja ferð.
Frítíðarklubbin Trivni er í Havn og
ein er í Runavík. Tann nýggjasti
klubburin er í Klaksvík, og hann er
júst fyltur 1 ár. Í klubbunum verður
skipað fyri ymsum hugnaligum, og
tey fara eisini ofta út at bovla og í
biograf o.s.fr.
Rákið í dag
Tey flestu verkstøðini vórðu sett
á stovn fyri 25-30 árum síðani, og
tíðirnar eru nógv broyttar síðani tá.
Rákið í dag er, at øll, sum megna tað,
fáa tilknýti til vanliga arbeiðsmarkn
aðin. ST-sáttmálin um rættindi
hjá einstaklingum, ið bera brek,
varð samtyktur av Føroya Løgtingi
í 2009, og hann staðfestir, at øll
menniskju hava somu rættindi. Í dag
eru eisini nógv fleiri tilboð til fólk
við avbjóðingum, enn tað vóru, tá
verkstøðini vóru sett á stovn. M.a. er
Rásin komin, og SSM (serligt skipað
miðnám).
Tað stendur eisini í kunngerðini
fyri virknistænastur, at arbeiðast
skal fram ímóti at fáa hesi út á
vanliga arbeiðsmarknaðin. Hetta er
nakað, sum vit í størri mun eru farin
at leggja okkum eftir.
Avtala gjørd við arbeiðsgevaran
Í strembanini eftir at hjálpa fleiri
fólkum við menningartarni út á arb
eiðsmarknaðin fór Almannaverkið
undir eina verkætlan í 2013. Í hesum
sambandi komu 2 faldarar út. Í fald
ara num “Ongin ger nakað einsamallur”
stendur m.a.:
Fyri tann einstaka er tað ein
týðandi partur at fáa sær royndir á
arbeiðsmarknaðinum og umframt at
økja um síni lívsvirði, so verða hesir
borgarar ein størri partur av vanliga
samfelagnum. Arbeiðsgevarin fær
oftast eitt bæði álítandi og trúfast
fólk, sum er við at geva eitt gott
arbeiðsumhvørvi og helst eisini arb

18

Pedagogblaðið 1 2017.indd 18

16-02-2017 09:39:58

eiðsplássinum eitt gott umdømi.
Í hesum sambandi hevur Føroya
Arbeiðsgevarafelag saman við fak
feløgunum gjørt eitt protokollat um,
at fólk við skerdum møguleikum,
sum vilja og evna tað fáa høvi at gera
sítt, eisini á arbeiðsmarknaðinum, og
í lógini um arbeiðsfremjandi tiltøk
frá 2013 var hendan serliga arbeiðs
fyriskipanin gjørd:
§ 24. Fyritíðarpensjónistur og arb
eiðsgevari kunnu í samráð við viðkom
andi fakfelag gera avtalu um løn til
serliga arbeiðsfyriskipan á arbeiðsmark
naðinum, tá fyritíðarpensjónisturin ikki
verður mettur at hava restarbeiðsevnir,
ið viðkomandi kann nýta sambært van
ligu treytunum á arbeiðsmarknaðinum.
Stk. 2. Fyritreyt fyri avtalu um løn er,
at uppgávurnar, sum fyritíðarpensjón
isturin skal loysa í serligu arbeiðsfyri
skipanini, eru at meta sum fyrifallandi
arbeiði á arbeiðsplássinum í mesta lagi
15 tímar um vikuna.
Stk. 3. Umframt avtalu um løn
verður avtala gjørd um arbeiðstreytir
annars, herundir arbeiðstíðina.
Stk. 4. Treyt fyri avtalu um serliga
arbeiðsfyriskipan er, at Almannaverkið
váttar at viðkomandi er fyritíðarpen

sjónistur. T.v.s. at tá talan er um
fyritíðarpensjónist, skal talan vera
um fyrifallandi arbeiði, í mesta lagi 15
tímar hvørja viku, boða viðkomandi
fakfelag frá, serlig løn, uttanfyri ta sátt
málaásettu kann avtalast og váttan fyri
at viðkomandi er fyritíðarpensjónistur.
Hægsta inntøkan hjá fyritíðarpensjón
istinum verður framhaldandi teirra
pensjón.
Rákið í dag er, at fleiri og fleiri
ung við menningartarni ynskja sær
heldur at arbeiða á vanliga arbeiðs
marknaðinum enn á einum vardum
verkstaði. Eg haldi, tað er sera gott,
at arbeiðsmarknaðurin og samfel
agið sum heild gerast rúmligari og
inkluderandi, og at tað koma fleiri
møguleikar at velja í hjá fólki við
menningartarni, men eg vænti, at tað
kortini verður tørvur á vardu verk
støðunum í framtíðini. Hjá nógvum
er tað gott at hava tilknýti til bæði
okkum og eitt vanligt arbeiðspláss,
og hjá summum er betri at byrja á
einum vardum verkstað, fyri síðani at
fara út á arbeiðsmarknaðin við hjálp
frá starvsfólkunum. Á verkstøðu
num er møguleiki fyri at blíva lærdur
upp í ymiskum handaligum og t.d. í,

hvussu tú arbeiðir í einari kantinu.
Tað eru nógv, sum ynskja sær at
koma út at arbeiða, men tað eru ikki
øll, sum heilt vita, hvat tað inniber,
og hvat krevst. Fyri summi er hetta
ein dreymur, sum ikki letur seg gera.
Onnur fáa tað kanska ikki at eydnast
á tí fyrsta arbeiðsplássinum, og tá er
gott at hava verkstaðið at fella aftur
á. Aftur onnur vilja bara vera á vardu
verkstøðunum og stórtrívast við ti.
Ein vaksandi leiklutur hjá starvs
fólkum á verkstøðunum er at hava
ein mentorleiklut í sambandi við
at stuðla, tá okkara fólk fara út á
arbeiðsmarknaðin. Tey vitja tey á
arbeiðsplássunum og kunnu vegleiða
arbeiðsgevarum og hjálpa til, um
okkurt sum ikki heilt gongur eftir
ætlan.
Í dag hava fleiri og fleiri av okk
ara fólkum tilknýti til bæði van
liga arbeiðsmarknaðin og til vardu
verkstøðini, og tað er sera gott. Tí tað
vísir seg, at tey ofta hava sera stuttar
arbeiðsdagar á vanliga arbeiðsmarkn
aðinum, og har er nógv arbeiðsorka
eftir. Elisabeth heldur eisini, at ein
vandi er í, at tey gerast einsamøll. Tí
er tað gott, at tey eru bæði á verkstað
num og úti á arbeiðsmarknaðinum.
Framtíðarleisturin
Elisabeth ímyndar sær, at verkstøð
ini fara at broytast komandi árini, og
at nýggj tilboð verða bjóðað borgar
unum.
– Tað er jú ein partur av rákinum
í dag, at fólk við menningartarni
hava møguleika at búgva í egnari
íbúð. Tað krevur, at tú dugir nøkur
grundleggjandi ting, og ein partur av
upplæringini í hesum kundi saktans
gingið fyri seg á skeiðum á verk
støðunum. T.d. at gera mat, at gera
reint, og at hjálpa teimum at koma
við sínum ynskjum. Eisini kunnu
verkstøðini verið brúkt til upplæring
í ymsum vinnugreinum. T.d. at læra
at arbeiða í einari kantinu, greiðir
Elisabeth frá.
– Tað er sera týðandi, at vit við
okkara sosialpedagogisku bakgrund
kunnu stuðla og veita okkara borg
arum ta hjálp, sum skal til, fyri at
fólk við menningartarni kunnu klára
seg á tí vanliga arbeiðsmarknaði
num, sigur Elisabeth Henriksen,
eindarleiðari, at enda í samrøðu við
Pedagogblaðið. ¢
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Arbeiðsuppgávurnar hjá
mentortoyminum eru
umfatandi, og ein stórur
partur av arbeiðinum er,
at næmingurin fær høvi at
venja, hvussu ein háttar
sær á teimum ymsu pallunum í samfelagnum, siga
Oggi Lamhauge og Hansina
Wilhelmsdóttir

At skipa seg,
at koma á mál,
og málið er at fáa
eina útbúgving

 Í august mánaði 2013 byrjaði ein
flokkur í studentaskúlanum í Hoy
dølum. Tað heilt serliga við hesum
flokki var, at fólk við autismuspekt
ur-órógv vóru í flokkinum. Hetta
var ein royndarverkætlan og í tráð
við politisku ynskini. Undanfarna
samgongan staðfesti í samgongu
skjalinum at “víðkað tilboð verða givin
ungum við serligum tørvi”.
Í tilmælinum um serliga skipað
miðnám sum heildartilboð til ung
við serligum tørvi, sum varð handað
Mentamálaráðnum og Almannaráð
num í januar 2015 stendur m.a.
“Tá ið talan er um ung við serligum tør
vi, er tað umráðandi, at hugsað verður
í eini heildarloysn, har tað ymiska
virksemið í gerandisdegnum hjá tí unga
stuðlar hvørt annað. Í tráð við hesa og
meginregluna um sektorábyrgd hevur
landsstýrið ásannað, at skal málið
røkkast, er neyðugt, at hesi tilboð verða
samskipað millum stjórnarráðini, sum
hava ábyrgd fyri økinum. Hetta soleiðis,
at heildartilboð, í tann mun ynski og
tørvur er á tí, verða givin bæði í mun
til skúla-, frítíðar- og búpartin í einum
skipaðum samstarvi, har Mentamála
ráðið hevur ábyrgdina av skúlapartin
um, og Almannamálaráðið hevur
ábyrgdina av at veita bú- og frítíðartil
boð.”
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Víðari sigur tilmælið:
“SSM fevnir um undirvísing á serbreyt,
sum ikki miðar eftir vanligum mið
námsprógvi, ella um undirvísing í
serflokki, ið kann miða eftir vanligum
prógvi, men har næmingarnir, fyri at
kunna fáa hóskandi undirvísing, mugu
fáa undirvísing í minni bólki, har serlig
atlit verða tikin at teirra breki. Flokkurin
innan autismuøkið í Hoydølum er eitt
dømi um ein serflokk.”
Oggi Lamhauge og Hansina Wil
helmsdóttir starvast saman við
Halgerð Jacobsen í sonevnda
mentortoyminum, sum er tongt at
serflokkinum. Uppgávan hjá mentor
toyminum er at halda næmingunum
til lesnaðin, so teir megna at fáa eitt
miðnámsskúlaprógv. Hetta merkir
í praksis, at toymið tekur sær av tí,
sum er kring um undirvísingina og
felagsskapin í flokkinum.
– Fyrsta skúlaárið vóru ávísir trup
ulleikar í mun til, at næmingarnir
skuldu klára at fullføra miðnáms
skúlaútbúgvingina, og hvussu
skúlat ilboðið skuldi skipast millum
Almannamálaráðið, Mentamálaráðið,
Almannaverkið og Føroya Studenta
skúla. Ógreitt var at fáa eina fatan
av, hvussu hugtakið “heildartilboð”
skuldi skiljast. Tað var somuleiðis
ógreitt, hvønn leiklut og hvørja
ábyrgd hvør skuldi hava, siga Oggi og
Hansina.
Trivnaðardepilin í Almennaverkin
um fekk til uppgávu at seta ein arb
eiðsbólk, sum skuldi greina hugtakið
heildartilboð. Heildartilboðið skuldi
stuðla næmingunum at gjøgnumføra
útbúgvingina.
Arbeiðsbólkurin avhendi eitt
tilmæli í august 2014, og í tilmælin
um varð lýst, hvussu ein verkætlan
kann skipast sum eitt heildartilboð
fyri allar næmingarnar í flokkinum.
Í arbeiðsbólkinum hava sitið umboð
fyri leiðslu- og starvsfólk í Trivnaðar
deplinum í Almannaverkinum, sum
hava fakliga vitan og royndir innan
autismu.
Eind 3 í Trivnaðardeplinum, t.e.
børn, ung og vaksin við autismu í
Havn, setti eitt toymi við trimum
pedagogum í hálva tíð at arbeiða við
heildartilboðnum.

Mentortoymi Hoydalar
Starvsfólkini í Mentortoymi Hoy
dalar eru øll útbúnir pedagogar og
hava umframt hetta drúgvar roynd
ir í at arbeiða við fólki við autismu.
Umframt hetta hava vit ment okk
ara førleikar við viðkomandi skeið
um. Nevnast kunnu grundskeið í
kognitivari terapi og “KRAP”, sum
er “Kognitivur Resursufokuseraður
Anarkennandi Pedagogikkur”.
Arbeiðsuppgávur
– Vit kunnu nevna, at tey fáa venjing
í, hvussu tosið er í eini bíðirøð á yms
um støðum. Hvussu tosið er í einum
kaffihúsi (og hvussu hart man tosar)
mótvegis tí ein tosar um, tá vinir
koma saman í eitt nú verðsligum
lagi. At venja næmingin við støðuna
í einum bólki, sum ein miðnáms
skúlaflokkur er, og hvussu farið
verður við hvørjum øðrum. Læra,
at tosa og lurta; læra at tola og loysa
ósemjur, at virða hvønn annan, hóast
fólk eru ósamdur og eru ymisk. Vit
fara javnan á kaffihús, út at bovla og
annars taka lut í tí, sum gongur fyri
seg millum ung í samfelagnum. Hetta
eru kærkomnar venjingar hjá næm
ingunum, siga Oggi og Hansina.
Tey greiða frá, at onkuntíð er
prátið meira skipað, har tosað verður
um eitthvørt viðkomandi evni, og
aðrar tíðir er støði tikið í tí, sum
einaferð kemur upp í løtuni. Vit tosa
um vinir og tað at skapa vinarlag og
um tað at geva og taka í sosialum
samspæli.
– Umráðandi er, at næmingarnir
eru tilvitaðir um sín kropp. Í hesum
sambandi venja vit í Yndi við næm
ingunum. Hetta gevur teimum betri
kropsfatan og økir um evnini at hug
savna seg og gevur vælveru fyri bæði
kropp og sinn, greiða tey bæði frá.
Tey hava skipaðar samrøður við
tann einstaka næmingin 2 ferðir
um árið og oftari, um tørvur er.
Innihaldið í hesum samrøðum er
m.a., hvussu tað gongur við skúlan
um, hvussu samdøgursrútman er,
hvussu tað gongur við skúlatingum,
og hvussu tey trívast í flokkinum og
gerandisdegnum. Tað er umráðandi
at hava hesar samrøðurnar, tí tað er
ikki altíð, at vit sum toymi síggja all
ar avbjóðingar, tann einstaki stríðist
við, siga Oggi og Hansina.

Tvørfakligt samstarv
Mentortoymið hevur javnan fund
við lærarar í flokkunum og eru í
tøttum samstarvi við toymisleiðaran
hjá lærarum umvegis teldupost og
telefon. Eisini hava vit innanhýsis
samskifti við aðrar fakbólkar í al
mannaverkinum.
– Vit arbeiða fram ímóti einum
enn betri tvørfakligum samstarvi og
ynskja, at ein ella tveir sosialráðgev
ar verða settir til flokkin (og bólkin).
Vónandi kemur hetta upp á pláss í
næstu framtíð, siga Oggi og Hansina.
Framtíðin
Samstundis sum tann fyrsti flokk
urin verður liðugur í summar, byrjar
ein nýggjur flokkur ætlandi í heyst.
– Vit flyta inn í nýggjan skúla og
fegnast um , at serflokkaskipanin
heldur fram, og at tað framhald
andi verða tveir flokkar við serligum
avbjóðingum, við autismu. Fyri
næmingarnar hava vit tær ætlanir,
at tey gera seg liðug við útbúgving
ina í øllum góðum og eftir loknan
miðnámsskúla verða leidd víðari til
hægri lestur ella starv. Hesum vilja
vit fegin arbeiða fyri í virksemi okk
ara við hvørjum einstøkum næmingi,
siga Oggi og Hansina.
Tey siga víðari, at tvørfakliga sam
starvið tryggjar eitt gott pedagogiskt
innihald í skúlagongdini. Fakbólk
arnir, sum eru knýttir at flokkinum,
eru serfrøðingar á hvør sínum øki.
Við at samantvinna okkara fakligu
vitan og viðgera støður, sum stinga
seg upp í flokkinum í samrøðuni
fakbólkanna millum, flyta vit okkum
til eina enn betri loysn fyri hvønn
einstaka næming.
– Tað er eingin loyna, at hølis
viðurskiftini ikki eru tey bestu. Vit
kundu ynskt okkum eina skrivstovu
ella atgongd til eina skrivstovu,
soleiðis at skrivstovan ikki longur
skal vera ein teldutaska og hølið eitt
kaffihús í býinum.
At enda kundu vit ynskt okkum,
at næmingarnir tóku meira lut í teim
um serligu tiltøkunum, sum skúlin
hevur, og hesum vilja við miða fram
ímóti, siga Oggi og Hansina at enda í
samrøðu við Pedagogblaðið. 
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Hjálp til lívið
Hetta er yvirskiftin í sambandi við lívið hjá Sofíu
Øregaard, sum hevur autismu og gongur í serflokk
inum í miðnámskúlanum
í Hoydølum. Sofía er glað
fyri tilboðið, hon fekk um
at ganga í serflokkinum, og
fegnast um menningina,
sum hon merkir hvønn dag.
 Sofía Øregård er 24 ára gomul
og hevur asperger syndrom. Hon
hevur gingið í Fuglafjarðar skúla øll

síni barnaár. Tá ið hon var liðug við
fólkaskúlan, fór hon í Rásina, sum er
eitt eftirskúlatilboð fyri ung. Rásin
heldur til í Runavík. Í dag gongur hon
í serflokkinum í Hoydølum og býr í
einum skúlaheimi í Havn.
Hon byrjaði í serflokkinum í Hoy
dølum á sumri í 2015. Í flokkinum
ganga 10 næmingar - 4 dreingir og 6
gentur. Tá ið hon byrjaði í flokkin
um, var hetta ein nýggjur heimur og
nakrar heilt aðrar avbjóðingar fyri
Sofíu. Hon hevði trupult við at byrja
í nýggja flokkinum, tí fólkini kring
hana høvdu torført við at skilja hana,
og hon hevði torført við at skilja tey.
– Eg hevði tað sera torført við
knappliga at sita still í 90 minuttir,
og eg kláraði ikki ta broytingina. Í

eftirskúlanum var alt lagað eftir tí
einstaka, men nú skal eg laga meg
eftir fakunum í skúlanum. Tá kendi
eg meg sera strongda, men við góðari
hjálp frá lærarum og pedagogum kom
eg á rættkjøl aftur. Eg minnist, at í
fólkaskúlanum vóru ikki stórvegis
krøv sett til mín, men nú er støðan
ein heilt onnur, greiðir Sofía frá.
Umframt vanligu undirvísingina
í skúlanum hevur flokkurin eisini
tilknýti til mentortoymið í Hoy
dølum, sum er umrøtt aðrastaðni her
í blaðnum
Læri nógv av pedagogunum
Sofía sigur, at tímarnir saman við
pedagogunum eru gevandi. Umframt
ymiskt kropsligt virksemi verða
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tímarnir eisini brúktir til samtalur,
har vit tosa um gerandisdagin og um
møguligar avbjóðingar, sum standa
fyri framman.
– Vit eru saman í 4 tímar um
vikuna til ymisk ítriv, og harafturat
hava vit samrøður um ymisk viður
skifti. Vit fara einaferð um vikuna
oman í eitt fitnesshøli her í Havn,
har vit gera ymiskar venjingar. Eg
havi onkuntíð ringt við at koma úr
nøkrum støðum í gerandisdegnum,
og tá fái eg nøkur amboð frá pedagog
unum at arbeiða við. Hetta ger, at eg
betur kann takla nakrar støður, sum
eg kann koma í, sigur Sofía Øregaard
– Onkuntíð sakni eg, at náms
frøðingarnir eru við til ta vanligu
undirvísingina. Tað kann koma fyri,
at eg havi eg havt tað trupult við

onkrari lærugrein, og tað er ikki altíð,
at eg tori at siga tað við læraran. Men
hetta er nakað, sum eg tosi við peda
gogarnar um, tá ið vit hava samtalu,
sigur Sofía
Undirvísingin snýr seg ikki bert
um fak. Næmingarnir fáa eisini venj
ing í at duga at virka í einum sam
felag. Sofía sigur, at tey læra at fara í
bankan, at tosa virðuliga, at standa í
eini bíðirøð og onnur ting, sum man
vanliga ikki gongur og hugsar um.
– Hetta er sera umráðandi at læra.
Tað nyttar lítið at hava eina útbúgv
ing og samstundis ikki duga at bera
seg at millum fólk, sigur Sofía. Men
skúlatingini fylla nógv í tí dagliga, og
havi eg sjáldan tíð at fara á matarstøð
ella annað virksemi, greiðir Sofía frá.

Framtíðin
Sofía hugsar ikki so nógv um fram
tíðina. Hon ynskir sær tó at fáa eitt
miðnámskúlaprógv, og so ætlar
hon sær at arbeiða við børnum ella
fólkum, ið bera brek. Hon hevur
ein dreym um at fara á eitt barna
heim í Ruslandi at arbeiða einaferð í
framtíðini .
– Eg havi verið í starvsvenjing á
bæði barnagarði og vøggustovu, og
tað dámdi mær sera væl. Eg havi
somuleiðis sett mær fyri at fara á
eitt barnaheim í Ruslandi at arbeiða.
Eg taki so hjartaliga synd í hesum
børnunum, sum veruliga hava brúk
fyri umsorgan og kærleika, sigur
Sofía Øregaard at enda í samrøðu við
Pedagogblaðið. 

Sosialpedagogiska ráðið farið til verka
Arbeiðssetningurin hjá
ráðnum er, umframt at
veita ráðgeving og vegleiða
nevndina í Føroya Pedagogfelag í mun til sosialpedagogiska økið, at koma við
einum árligum støðumeti
av økinum
 Teitur Jóanesarson, Edith Dahl og
Sólja Petersen eru limir í sosialpeda
gogiska ráðnum hjá Føroya Pedagog
felag.
Pedagogblaðið hevur havt eitt stutt
prát við formannin í Føroya Pedagog
felag, Jógvan Philbrow, og limirnar í
ráðnum.
Jógvan Philbrow sigur, at sosial
pedagogiska ráðið fyrst og fremst
skal tryggja, at sosialpedagogiska
økið fær nakrar fakligar vinklar inn
í nevndina. Hetta sama er galdandi
fyri dagstovnaráðið. Nevndin í peda
gogfelagnum er ikki altíð mannað við

fólki, sum starvast á sosialpedagog
iska økinum. Tá ið ráðið skuldi velj
ast, var tað eitt krav, at fólkini høvdu
eina fakliga bakgrund – tað vil so
siga, at tey skuldu hava eina útbúgv
ing. Vit síggja tað sum eina styrki,
at tað eru fólk, sum dagliga eru úti á
økinum, sum miðla sosialpedagog
isku vinklarnar. Tey hava eisini størri
førleika at greiða frá sosialpedagog
iska arbeiðinum, sum er úti á økin
um. Ætlanin er, at ráðið skal fara út
í almenna rúmið og seta sjóneykuna
á fakliga arbeiðið, sum verður gjørt.
Hetta kann eisini verða gjørt við
fakligum fyrilestrum, blaðútgavu og
øðrum, sum lýsir okkara arbeiði.
Teitur Jóanesarson sigur, at hann
helt tað vera spennandi at vera við í
hesum ráðnum. Hann ímyndar sær,
at tað er áhugavert at vera partur av
hesum ráðnum, sum kann varpa ljós
á sosialpedagogiska økið. Ein vanlig
almenn fatan er, at fólk, sum starvast
á sosialpedagogiska økinum, bara
gera alt fyri brúkaran/fólkini, og at
tað virkar sum ein goymsla. Hann

heldur, at pedagogiska fatanin dettur
í bakgrundina – og at hann heldur
tað vera áhugavert og neyðugt, at vit
sum fakbólkur kunnu gera okkara
arbeiði meira fakliga sjónligt.
Edith Dahl heldur, at tað sosial
pedagogiska arbeiði ikki hevur verið
so sjónligt, og at felagið hevur havt
tørv á at fáa lýst arbeiðið betri. At fáa
felagið at fáa størri innlit í arbeiðið,
sum er úti á stovnunum. Tann fakligi
parturin dettur sum oftast burtur
ímillum, og vit hava veruliga tørv á,
at felagið brúkar orku til at fáa innlit
í hesi viðurskifti.
Sonja sigur orsøkina til, at hon
valdi at siga ja til hetta arbeiðið, vera,
at hon er júst komin úr Danmark, har
hon hevur arbeitt sum sosialpedag
ogur, og at hon sá, at sosialpedagog
ikkur var lítið sjónligur. Tað var
almennur pedagogikkur allastaðni.
Hon kom frá einum sterkum sosial
pedagogiskum øki og vildi fegin vera
við til at víðka um vitan um og fatan
av sosialpedagogikki, so at tann
vinkulin varð greiðari. ¢
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Við røttu
amboðunum
kunnu vit
steðga
harðskapi
Í 2016 gjørdi Almanna
verkið eina arbeiðsum
hvørvis- og trivnaðarkann
ing, har øll starvsfólkini
skuldu svara spurningum
um, hvat tey hildu um arbeiðsumhvørvi og trivnaðin
á arbeiðsplássinum. Ein av
spurningunum, sum starvsfólkini skuldu svara, var um
harðskap á arbeiðspláss
inum. Kanningin vísti, at
tað er bæði sálarligur og
kropsligur harðskapur á
arbeiðsplássum.

 Eitt av starvsfólkunum, sum
hevur upplivað harðskap á arbeiðs
plássinum, er Teitur Jóannesarson.
Hann fór at lesa til námsfrøðing í
2010, og í 2011 var hann í starvsvenj
ing á einum stovni í Føroyum, har
ein ungur borgari við harðligum
atburði búði. Hann byrjaði fyrst sum
avloysari og fekk fast starv í 2014, tá
ið hann fekk prógv sum námsfrøð
ingur. Pedagogblaðið hevur sett Teiti
stevnu og biðið hann greitt frá sínum
arbeiði at tálma harðskapinum.
– Tað var/er ógvuliga hart. Eg
havi ikki sjálvur verið úti fyri krops
ligum harðskapi, men havi verið
vitni til hetta fleiri ferðir. Eg havi
upplivað nógvan sálarligan harðskap.
Fyri nøkrum árum síðani var hetta
næstan gerandisdagur. Harðskap
urin – bæði tann kropsligi og tann
sálarligi – eru sera tyngjandi. Tað
ávirkar alt arbeiðsplássið. Tað skapar
nógva strongd, ónøgdsemi, starvs
fólkaútskifting og ikki minst eina
kenslu av hjálparloysi, tá ið ein ikki
fær tálmað harðskapinum og minkað
um hann, sigur Teitur.

Hvørji pedagogisk amboð hevur tú
brúkt í tínum arbeiði at tálma harð
skapinum?
– Vit brúka ein leist, ið kallast
“ikki stressandi námsfrøði” (Low
arousal pedagogik). Vit leggja sera
stóran dent á sjálvsavgerðarrættin hjá
borgaranum, soleiðis at viðkomandi
so vítt sum gjørligt fær ávirkan á
egið lív. Her ansa vit sjálvandi eisini
eftir, at tað ikki gerst vansorgan.
Aftur at hesum, so brúka vit trafikk
ljós-mátan, sum er ein váðameting
av harðskapinum. Vit skráseta hetta
tríggjar ferðir um dagin. Hann er
eisini ein mannagongd fyri, hvat
starvsfólk skulu gera, tá ið viðkom
andi er í grøna feltinum, gula felt
inum og reyða feltinum. Harafturat
brúka vit nógv hjálpartól: board
maker, memodayplanner, timetimer
og visuellar sosialar søgur. Leggjast
kann afturat, at vit eisini visual
isera pengarnar hjá viðkomandi,
har vit hava hongt ymiskar lummar
á veggin. Hvør lummi hevur eina
mynd av einum virksemi. Allir hesir
lummarnir fáa so eina ávísa nøgd
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av pengum í hvønn mánadag. Hetta
er ein fíggjarætlan fyri eina viku í
senn. Síðani umsitur viðkomandi
sjálvur, hvussu pengarnir verða
brúktir (sjálvsavgerðarrætturin). Men
um hann tekur úr einum lumma og
brúkar hetta til okkurt annað, so
veit viðkomandi eisini, at so er einki
eftir í tí lummanum. Fyrr vóru tað
sera nógvar konfliktir í sambandi við
pengar. Viðkomandi dugir ikki við
pengum og skilti tí heldur ikki, hví
tað ikki bara læt seg gera at keypa
nýtt, um okkurt brotnaði. Men hend
an trupulleika hava vit ikki í dag.
Hetta er takkað verið hesari manna
gongdini og visualisering av pengun
um, greiðir Teitur frá.
Teitur sigur, at hann hevur sjálvur
leitað sær tilfar fram og leggur aftur
at, at uttan eina jaliga leiðslu, sum
sær týdningin av at førleikamenna
starvsfólkini so hevði støðan ikki
verið, sum hon er í dag.
– Eg havi sjálvur leitað mær fram
tilfar um harðskap. Síðani hevur
tað verið eitt sindur Learning by
doing, har vit, leiðslan og starvsfólka
bólkurin, hava greinað og tulkað
hvørja einstaku harðskapshending
fyri at koma fram á, hvørjir faktorar
elvdu til hendingina. Eftir hetta hava
vit roynt at broytt hesar faktorar.
Leiðslan hevur verið sera jalig,
lurtandi og stuðlandi allan vegin
ígjøgnum. Vit hava verið í Dammark
á einari arbeiðsstarvsstovu hjá Vold
som udtryksform, sum kallaðist:
Brugerinddragelse i det voldsforebyg
gende arbejde. Vit hava eisini verið til
onnur skeið um harðskap og til skeið
í boardmaker, sosialum søgum og
sjálvverju, sigur Teitur Jóannesarson.

verður sæddur, hoyrdur ella virdur,
so følir viðkomandi seg noyddan og
pressaðan at fremja tann kropsliga
harðskapin, tí bikarið flýtur yvir, og
viðkomandi orkar ikki meir. Hetta
var í øllum førum galdandi hjá okk
um, greiðir Teitur frá.
Teitur er sannførdur um, at høvdu
tey ikki brúkt allar tær pedagogisku
tilgongdirnar og mannagongdirnar,
sum eru nevndar omanfyri, so høvdu
tey verið í sama stað sum fyri trimum
árum síðani, har viðkomandi framdi
kropsligan harðskap móti starvsfólki
í miðal einaferð um mánaðin. Síðani
2014 hava tey skrásett harðskapin
í einum skema fyri at fylgja gongd
ini. Har sæst, at nú hevur ikki verið
nøkur kropslig harðskapshending í
1½ ár. Og tann sálarligi harðskapurin
er týðiliga minkaður, sigur Teitur
Jóannesarson at enda í samrøðu við
Pedagogblaðið. 

Teitur Jóannesarson

Taka ikki sálarligan
harðskap í álvara
Teitur heldur, at tann sálarligi ágang
urin ikki altíð verður tikin í álvara.
Hann sigur, at tey á stovninum í
fyrstani ikki tóku tann sálarliga
ágangin í álvara.
– Hetta kemst nokk av tí, at tað
var í heilum, at fólk vóru fyri sálar
ligum ágangi. Men borgarin má
takast í ramasta álvara, tí hetta er
eitt neyðarróp frá einum borgara,
sum vil fortelja, at alt er ikki í lagi.
Tá ið tann sálarligi harðskapurin ikki
riggar, og borgarin ikki følir, at hann
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Leggja dent á styrkirnar
Ein stórur partur av okkara uppgávu eru
stuðlandi og motiverandi samrøður, har
hugt verður at teimum avbjóðingum, sum
borgarin møtir í gerandisdegnum. Vit
leggja eina neyva ætlan saman við borg
aranum fyri, hvussu uppgávurnar kunnu
verða loystar, siga tær tríggjar, Elsebeth
Sanna á Krákusteini, leiðari, Ása Krossteig
og Beinta H. Joensen, námsfrøðingar við
Pedagogblaðið

 Seinastu 9-10 árini hava tær tríggjar verið partur av
einum tvørfakligum toymi í sosialpsykiatriini, í Eind 8
í Almannaverkinum. Toymið arbeiðir í Suðurstreymoy
arøkinum. Sjey starvsfólk eru í toyminum, og tey hava
útbúgvingar sum námsfrøðingar, heilsurøktarar og
ergoterapeutar. Umframt eina miðallanga útbúgving hava
tey eftirútbúgvingar innan psykiatri, miljøterapi, kogn
itiva terapi og annað.
Sosialnámsfrøði
Í sosialpsykiatriini møta tey borgarum millum 16 og 67
ár, ið hava ymsar sálartrupulleikar. Borgarar, ið millum
annað hava fingið sjúkuavgerðina persónsmenskuórógv
so sum psykopati, borderline, skizofreni, OCD, angist,
bipolar og etingarólag.
– Sosialpsykiatriin er eitt øki, sum er torgreitt og
fevnir víða. Í okkara gerandisdegi er tað ikki diagnosan,
ið hevur avgerandi týdningin, men heldur leggja vit dent
á tær styrkir, ynskir og dreymar, okkara borgarar hava.
Eitt, sum eyðkennir okkara borgarar, eru ynskini um at
vera ein partur av felagsskapinum – ynskir um at hoyra
til eina familju, vinir, floksfelagar, starvsfelagar og mangt
annað. Hetta eru menniskju við hvør sínari lívssøgu og
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við ymiskum tørvum, siga Elsebeth
Sanna, Ása og Beinta.
Tær siga eisini, at tað er umráðandi
at hava eina vitan um menningina
hjá tí einstaka borgaranum og taka
støði í tí einstaka. Tað merkir at vera
tilvitaður um støðuna hjá borgar
anum og teimum umstøðum, hann
livur undir.
Kontaktfólkaskipanin
Tey, ið meta, at eitt fólk hevur tørv
á einum mentori, t.d. viðkomandi
sjálvur, avvarðandi, psykiatriski dep
ilin ella onnur, kunnu venda sær til
Almannaverkið eftir umsóknarblaði.
Síðani verður støða tikin til, um ein
mentor skal játtast. Í skipanini hjá
Eind 8 hava tey eina kontaktfólka
skipan. Kontaktfólkaskipanin virkar
á tann hátt, at tá ein borgari hevur
fingið játtað ein mentor, fær viðkom
andi ein ávísan kontaktpersón knýtt
an at sær.
Tímatalið, sum verða játtað, er
ymiskt, alt eftir tørvinum hjá tí ein
staka borgaranum. Mett verður um,
hvussu nógv skal setast inn fyri at
kunna arbeiða við teimum málum,
sum borgarin saman við sínum
kontaktpersóni hevur sett sær fyri at
røkka. Tímatalið verður tillagað alt
eftir tørvi.
– Arbeiðsuppgávurnar eru sera
ymiskar. Vit taka okkum av einari
breiðari viftu av uppgávum og stuðla/
ráðgeva borgarum í persónligum,
sosialum og praktiskum viðurskift
um. Tað persónliga, sum er at megna
sálarligar, sosialar og fíggjarligar
avbjóðingar umframt avbjóðingar
viðvíkjandi familju og møguligum
misbrúki. Og tað praktiska sum snýr
seg um at fáa struktur á gerandisdag
in, so sum at koma upp, møta í
skúla, samband við arbeiðsgevara,
almennar stovnar o.s.fr. Sum mentor
er okkara týdningarmesta uppgáva
at virka sum hjálp til sjálvhjálp, har
endamálið er, at borgarin fær møgu
leika at liva eitt so sjálvstøðugt,
virkið og virðiligt lív sum gjørligt,
siga Elsebeth Sanna, Ása og Beinta.
Tær siga víðari, at ein stórur partur
av teirra uppgávu eru stuðlandi og
motiverandi samrøður, har hugt
verður at teimum avbjóðingum, sum
borgarin møtir í gerandisdegnum.
Tey leggja eina neyva ætlan saman
við borgaranum um, hvussu uppgáv

urnar kunnu verða loystar.
Tað verður gjørd ein námsfrøðilig
virkisætlan. Virkisætlanin lýsir,
hvørji mál einstaki borgarin hevur,
og nágreiniliga, hvussu arbeitt verður
við hesum málum. Tær siga orsøk
ina vera, at tað skal vera týðiligt fyri
borgaran og starvsfólkið, hvørjum
málum arbeitt verður við, og hvørji
tiltøk eru neyðug at fremja í verki
fyri at náa hesum málum. Endamálið
er eisini, at borgarin gerst betur førur
fyri at seta orð á tey ynskir og teir
dreymar, viðkomandi hevur.
– Høvuðsuppgávan hjá okkum er
relatiónsarbeiði. Havandi í huga, at
vit hava við viðbrekin menniskju at
gera, er umráðandi at minnast til, at
tað tekur tíð at byggja eina relatión.
Tað kann taka mánaðir og upp til ár
at fáa uppbygt eina góða relatión. Av
tí at tað ofta er trupult hjá borgar
anum at vera í tættari relatión við
familju, vinir og onnur, er okkara
uppgáva at stuðla borgaranum, so
hann kann fáa eitt so gott, virkið og
virðiligt lív, sum til ber, siga tær.
Tær leggja afturat, at ein týðandi
partur av samrøðunum við borgar
arnar er at lurta. At lurta krevur
uppmerksemi og nógva venjing.
– Kynstrið er at hoyra tað, ið sagt
verður, og ikki tað, ið ein roknar
við, heldur, vónar og ynskir. Tað
kann vera trupult ella ógjørligt at
hoyra tað, ið borgarin sigur, um vit
samstundis eru upptiknar av tí, vit
sjálvar halda. Vit kunnu ikki lurta við
áhuga eftir einum øðrum menniskja,
um vit hava munn og oyru full av
okkum sjálvum.
Hjá einum mentori er gerandisdag
urin fyltur við handlingum, hugsan
um og hendingum. Hvussu man
hugleiðir yvir hetta, er altavgerandi
fyri kvalitetin á tí stuðli, sum ein
staki borgarin fær. Tað slepst ikki
undan at hugleiða yvir tað arbeiði,
ein ger.
– Tá ið vit arbeiða við menniskj
um, er tað týdningarmikið, at vit
brúka tíð upp á at hugleiða um okk
ara arbeiði. Hugleiða um, hvussu
fakligheitin vísir seg í arbeiðinum,
hvat eru vit serliga dugnaligar til í
arbeiðinum, og hvat er avbjóðandi við
arbeiðinum, siga Elsebeth Sanna, Ása
og Beinta.

Umráðandi, at starvsfólk mennast
Í arbeiðinum er tað umráðandi, at
starvsfólk eisini mennast. Elsebeth
Sanna, Ása og Beinta eru væl nøgdar
við ta førleikamenning, tær hava
fingið.
– Øll árini, vit hava starvast í
sosialpsykiatriini, eru vit blivnar
væl skúlaðar. Ein partur av okkara
førleikamenning er, at vit regluliga
fáa supervisión. Eisini hava vit tikið
ymsar eftirútbúgvingar og hava lut
tikið á ymsum viðkomandi skeiðum.
Sjálvandi eru vit eisini í tí støðu, at
vit ynskja okkum ymisk skeið, sum
verða sýtt okkum, men sum heild eru
vit nøgdar við ta førleikamenning, ið
verður veitt okkum.
Námsfrøðingar ov lítla vitan
á psykiatriska økinum
Tær staðfesta, at ein stór avbjóðing
hjá námsfrøðingum, sum starvast á
psykiatriska økinum, er, at tey hava
ov lítla vitan.
– Vit hava havt tørv á at seta okk
um væl inn í tær diagnosur, ið okkara
borgarar hava fingið. Hetta ger, at vit
hava eina forfatan fyri m.a. teimum
avbjóðingum, borgararnir kunnu
hava. Tískil er tað umráðandi, at
námsfrøðingar verða skúlaðir innan
psykiatri. Hvat tað vil siga at hava
eina diagnosu, hvørjar avbjóðingar
nar eru, og hvat skal til fyri at betra
um lívsgóðskuna hjá teimum menn
iskjum, ið vit møta, siga Elsebeth
Sanna, Ása og Beinta.
Tær staðfesta tó, at tað er sera
týdningarmikið, at námsfrøðingar
starvast á sosialpsykiatriska økinum.
– Vit námsfrøðingar hava eina
grundleggjandi vitan um sálarligu
menningina hjá menniskjanum. Sum
námsfrøðingar eru vit saman við
borgaranum í einari menningartil
gongd, har vit sum námsfrøðingar
hava eina relatión og verða partur av
einum samspæli. Samband, relatión
og samspæl eru altíð í miðdeplinum
í námsfrøðiliga arbeiðinum. Hetta
eru dygdir, sum øll menniskju, eisini
tey, ið hava sálarligar avbjóðingar, fáa
gagn og gleði av, siga Elsebeth Sanna,
Ása og Beinta at enda í samrøðu við
Pedagogblaðið. ¢
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AÐALFUNDURIN 2017
Leygardagin 25. mars 2017 á Hotel Føroyum
09.00: Vælkomin, innskriving og morgunmatur.
09.30: Framløgur frá bólkunum sum hava arbeitt við at endurskoða
		bygnaðin.
12.45: Matarsteðgur
13.45: Aðalfundurin verður settur: Gestarøðari Dennis Holm,
		 formaður í Kommunufelagnum.

Aðalfundarskrá sambært lógum felagsins:
A. Val av fundarstjóra og skrivara
B. Ásetan av fundarskipan fyri aðalfundin
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
		1.
Uppskot um at limagjaldið verður 1,6%
L. Ymiskt
		1.
Endurskoðan av bygnaðinum, viðgerð av bólkaúrslitunum
		2.
Kjak: Hvussu ávirkar heitið innihaldið. Er heitið
			
“Frítíðarskúli” eitt nøktandi heiti?
		Vit vilja heita á at taka hetta evnið upp til kjak á aðalfundinum undir
		 evninum ymiskt.
		 Álitisfólkabólkurin fyri frítíðarskúlar og barna- og ungdómshús hava
		 kjakast um at fáa broytt navnið “frítíðarskúlar”.
		 Vit halda tað verða óhóskandi og tað knýtir ávís virði og assosiatiónir at
		 heitinum, ið vit ikki kennast við.
		 Vit vilja við navnabroytingini taka ognarlut í okkara arbeiði á hesum
		 økinum, skapa innihald og seta orð á tey virði, ið vit halda verða
		 umráðandi at arbeiða við.
		Vinarliga
		 Sunrid Johannesen, Miðstovnurin
		 Dagmar Clothier, Margarinfabrikkin
		 Anita Lisberg, Frítíðarskúlin við Løgmannabreyt
		 Dan Veihe, Frítíðarskúlin í Badmintonhøllin
		 Elin Wiberg, Frítíðarskúlin í Hørnabø
		 Anna Maria Samson, Frítíðarskúlin Smílibýlið

19.00: 		
22/23.00:
02.00: 		
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Døgurði
Dansur - Signar í Homrum
Liðugt
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