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KUNNINGARSKRIV
Kunning frá nevndini
Aðalfundurin 27. mars 2019
hevði tvær broytingar í nevndini
við sær. Elin N. W. Tausen og
Halgerð
Jacobsen
høvdu boðað
Nýggja
nevndin
frá, at tær ikki tóku við afturvali
Aðalfundurin 27. mars hevði
og takkaðu tí fyri seg.
tvær broytingar í nevndini við
Í teirra
stað komu
Valborg
H. N.
sær, Halgerð
Jacobsen
og Elin
W.
Tausen
høvdu
valt
ikki
at
Hammer, sum nevndarlimur og
stilla upp aftur og skuldu nýggjir
Katrin
K. Johansen sum fyrst valdi
nevndarlimir veljast. Valborg H.
eykalimur
í nevndina.
Hammer bleiv
vald í nevndina og
Katrin K.sær
Johansen
tók eisini
Nevndin
tí soleiðis
út í dag:
sætið í nevndina, sum fyrst
Jógvan Philbrow, formaður
valdur eykalimur.
Nikkil
Heinesen,
næstformaður
Nevndin
sær tískil
soleiðis út í
dag: H. Hammer, skrivari
Valborg
Jógvan A.
Philbrow,
Gunnvá
Hansenformaður.
og
Nikkil Heinesen, næstformaður
Katrin
K. H.
Johansen,
Valborg
Hammer,nevndarlimur.
skrivari
Gunnvá A. Hansen og
Katrin K. Johansen.

Kunning
fráskrivstovuni
Kunning frá
skrivstovuni

Skrivstovan fer í summarfrí frá 1.
Skrivstovan ferð í summarfrí frá
juli
til og við 21. juli 2019.
15. juli til 12. august 2019. Eru
Eru
átrokandi
kunnu
tey
átrokandi
boðboð,
kunnu
tey sendast
til
pedagog@pedagogfelag.fo
ella
sendast til
ber eisini til at ringja til
pedagog@pedagogfelag.fo Til ber
formannin, Jógvan Philbrow á
eisini
til at
ringja beinleiðis til
telefon
288576.
formannin, Jógvan á telefon
288576.

Fylg okkum á facebook:
https://www.facebook.com/ForoyaPedagogfelag/
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Nú hava vit trý ráð
Góðu limir. Vit ynskja tykkum øllum eitt gott summar og
góða summarfrítíð. Her er fyrra kunningarskrivið 2019,
ætlandi kemur eitt út aftur síðst í árinum. Hetta skriv er sent
øllum limum, ið felagið hevur teldupostbústaðin hjá. Um tit
kenna onkran, sum ikki hevur móttikið skrivið, kunnu tit
heita á tey um at skrásetta seg av nýggjum á heimasíðu
okkara - tí tað kann hugsast, at felagið hevur skeivan ella
ongan teldubústað hjá viðkomandi.

Tey trý ráðini
Nýggi bygnaðurin, ið varð samtyktur á aðalfundinum í mars

2019 kravdi, at ein eykaaðalfundur varð 11. mai 2019, fyri at
fáa ráðini at vald og til verka í hesum árinum.
Vit eru spent at vita hvussu leikur fer nú ráðini fara til verka,
og ynskja øllum vælkomnum og góðan arbeiðshug.
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Ráðini
Leiðararáðið:
Nancy Poulsen, forfólk, Marjun J.
Hentze, næstforfólk, Gunnvá
Edvardsdóttir, peningarøkil, Sonja
Olsen, skrivari og Rikke Bak
Sørensen, ráðslimur.
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Løgtingsval 2019
Løgtingsval er fráboðað 31. august 2019.
Vit ynskja, at politikararnir hugsa um okkara arbeiðsøki. Vit
hava eitt sjálvsagt ynski um, at flokkarnir lova at samtykkja
Vælferðarlógina, ið liggur klár í tinginum, umframt at
arbeiðið við einari almennari lønartalvu heldur fram. Hetta
er nakað, ið longu er í gongd og skuldi tað tí verið lætt hjá
teimum, at hildið fast í.
Vit hava ynski um, at politisku flokkarnir taka hesi viðurskifti
upp:
1. Borgarin, børn og vaksin, eiga at fáa tryggja eitt gott og
innihaldsríkt lív. Tí eiga vit, við lóg at tryggja, at eitt
minstamark av starvsfólkum er inni á stovnunum, ið veita
námsfrøðilig tilboð.

Námsfrøðingaráðið:
Krista Hvannastein, forfólk, Laila av
Reyni, Peningarøkil, Sonja
Einarsdóttir, skrivari, Elsa H. av
Reyni, ráðslimur og Anja Haldansen,
ráðslimur.

Hjálparfólkaráðið:
Kári Horn, forfólk, Mona á Bøgarði,
næstforfólk, Oda Dalfoss,
peningarøkil, Fía Aagaard, ráðslimur
og Anne Lise S. Davidsen, ráðslimur.

2. Arbeiðsvikan - arbeiðsorkan skal styrkjast og eigur
arbeiðsvikan at tillagast soleiðis, at øll orka at arbeiða fulla
tíð.

Trot á starvsfólkum
Stóra avbjóðingin í samfelagnum sæst eisini aftur á
námsfrøðiliga starvsøkinum, (dagstovnar, frítíðarheim
(skúlar), bústovnar og annað). Tað er blivið torført at lokka
nýggj starvsfólk til økið, og snýr tað sum oftast um at royna at
lokka fólk frá einum arbeiðsplássi til annað. Hetta skapar
órógv á ymisku arbeiðsplássunum, við nógv fleiri
útskiftingum av starvsfólkum enn áður.
Nevndin metir, at arbeiðsgevarin eigur at gera átøk og royna
at fáa betri loysnir á støðuni soleiðis, at starvsfólkatrotið
gerst lítið og ávirkar sum minst.

Yvirtíð og meirtíð
Nevndin hevur verið løgd undir ikki at loyva limum í
Almannaverkinum at arbeiða yvir sín norm. Hetta er ikki
rætt. Vit hava tó gjørt vart við, at limir eiga at fáa yvirtíð, tá
arbeitt verður meira enn 40 tíma normin.
Kunnast kann um, at ein arbeiðsbólkur er settur við
umboðum úr Pedagogfelagnum, Almannaverkinum og
Fíggjarmálaráðnum at royna at loysa ymiskar tvístøður í
hesum sambandi. Væntandi kemur hesin arbeiðsbólkur á mál
innan stutta tíð.

Við ynskjum um eitt gott summar.
Vegna nevnd og umsiting
Jógvan Philbrow, formaður.
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