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Nevnd og ráð 

Nevndin: 

Jógvan Philbrow, formaður 

Nikkil Heinesen, næstformaður 

Valborg H. Hammer, skrivari 

Gunnvá A. Hansen og 

Katrin K. Johansen, nevndarlimir. 

Hjálparfólkaráðið: 

Kári Horn, forfólk. 

Mona á Bøgarð, næstforfólk. 

Oda Dalfoss. 

Noomi Skorðá, kassameistari 

Anne Lise S. Davidsen.  

Námsfrøðingaráðið: 

Krista Hvannastein, forfólk. 

Laila av Reyni, kassameistari. 

Sonja Einarsdóttir, skrivari. 

Elsa H. av Reyni 

Anja Haldansen 

Leiðararáðið: 
Nancy Poulsen, forfólk. 
Gunnvá Edvardsdóttir, kassameistari. 
Sonja Olsen, skrivari.  

Kunning frá umsitingini 
Skrivstovan í jólafrí 

Skrivstovan fer í jólafrí frá 20. 
desember til og við 3. Januar 2020.  
Eru átrokandi boð, kunnu tey sendast 
til: pedagog@pedagogfelag.fo, ella við 
at ringja beinleiðis til formannin, 
Jógvan á telefon 288576. 

 

Samband 

Tungugøta 1, 100 Tórshavn 
Tlf: 35 75 76 Fax: 35 75 73 
Tpost: pedagog@pedagogfelag.fo 
Tpost nevnd: nevndin@pedagogfelag.fo 

Telefon tíðir: 
Mánadag til hósdag kl. 9.00 – 13.00 

Um vit eru á fundi ella av eini ella 
aðrari orsøk ikki eru at hitta hesar tíðir, 
so leggja vit boð um hettar á 
telefonsvararnum. 
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Gleðilig jól 

Góðu limir. Vit ynskja tykkum øllum 
eini gleðilig jól og eitt eydnuberandi 
nýggjár.  

Her er seinna kunningarskrivið 2019. 
Hetta skriv er sent øllum limum, sum 
Pedagogfelagið hevur teldupost-
bústaðin hjá. Um tit kenna, ella renna 
tykkum í onkran, sum ikki hevur 
móttikið skrivið, kunnu tit heita á tey 
um at fara inn á heimasíðuna 
www.pedagogfelag.fo og trýsta á 
“GERST LIMUR ella broyt tínar 
upplýsingar her”. Hetta er at finna 
niðast á framsíðuni. 

Tað kann hugsast, at felagið hevur 
skeivan ella ongan teldubústað hjá 
viðkomandi. 

 

Orsøkin til, at vit vilja hava hesar 
upplýsingar elektroniskt er, at mangan 
er torført at lesa hondskrivað boð. 
Hetta lættir tí um arbeiðið hjá 
umsitingini. 

Aðalfundurin 2020 
Aðalfundur felagsins verður: 

21. mars 2020 í Hotel Føroyar 

Hesin aðalfundur verður heldur øðrvísi 
enn áður, við tað, at hann verður í 
tveimum pørtum. 

Fyrri partiurin verða aðalfundirnir hjá 
ráðunum hildnir. Har er ætlanin tann, 
at hvørt ráð hevur sín egna fund. Hesir 
fundir vera hildnir soleiðis, at bert 
hjálparfólk vera á fundinum hjá 
Hjálparfólkaráðnum, bert 
námsfrøðingar á fundinum hjá 
Námsfrøðingaráðnum og bert  leiðarar 
o.l. á fundinum hjá Leiðararáðnum. 

Seinni parturin verður vanligi 
aðalfundurin, á sama hátt sum áður, tó 
við broyttari skrá. Einki nevndar- ella 
formansval verður á aðalfundinum 
longur, tí hereftir verður valið talgilt. 

Freistin í mun til aðalfundin er 1. 
februar 2020. Tá skulu møgulig 

uppskot til aðalfundin verða latin 
felagnum, og eisini skulu tey valevni, ið 
bjóða seg fram vera felagnum í hendi, 
áðrenn freistin er úti. 

Stórt fráfall hevur verið i 
Leiðararáðnum, og tí skulu leiðarar, 
varaleiðarar o.o. velja tríggjar nýggjar 
limir á komandi aðalfundi.  

Námsfrøðingaráðið og 
Hjálparfólkaráðið eru fullmannað, og tí 
verður ikki val hesaferð. 

Ein nevndarlimur skal veljast í ár. 
Katrin K. Johansen hevur, sum 
eykalimur,  røkt ein nevndarsess í ár, 
og tí tørvar okkum minst eitt uppskot 
til umboð, fyri at nevndin skal vera 
fullmannað. 

Freistin at bjóða seg fram til 
Leiðararáðið ella nevndina er 1. februar 
2020. 

http://www.pedagogfelag.fo
http://pedagogfelag.fo/limaskapur/
http://pedagogfelag.fo/limaskapur/
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Lima nøgdsemiskanningin 

Úrslitið av limanøgdsemiskanningi, ið 
J. Herluf Sørensen, vegna felagið stóð 
fyri er sera jaligt.  

Umleið 1500 limir fingu møguleikan at 
svara, og nærum 2/3 svaraðu 
kanningini.  

 

Kanningin varð tó bert send teimum, 
sum felagið hevur rætta 
teldupostbústaðin hjá.  

Hóast úrslitið er sera jaligt, eru 
viðurskiftir, ið kunnu gerast betur. 

 

Endamálið við kanningini var at fáa 
betri vitan um nøgdsemið við felagið, 
og á hvørjum økjum vit skulu leggja 

okkum eftir at gerast betur. Serstakliga 
eru tað viðmerkinganar til ymisku 
spurningarnar, sum geva okkum eina 
greiðari mynd av, hvar ábøtur krevjast. 
 

Okkara álitisfólk fáa eitt stórt 
herðaklapp, og tað fegnast vit um. Tó 
vísir kanningin, at skipanin ikki røkkur 
út til øll. 11% svara, at tey ikki hava eitt 
álitisfólk og onnur 9%  vita ikki. Hetta 
eru viðurskiftir, ið vit mugu bøta um. 
Spurningurin er, hví fleiri av okkara 
limum ikki hava álitisfólk.  

 

Nevndin fer at nærlesa úrslitið og 

kanna, á hvønn hátt vit fáa styrkt 

felagið enn meira.  

Hevur tú álitisfólk? 

Hvussu nøgd/ur ert tú sum heild við Føroya Pedagogfelag? 
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Meirtíð/yvirtíð 

Eitt mál, sum hevur verið á breddanum 
alt árið er spurningurin um, nær talan 
er um, at limir innan Almannaverkið 
arbeiða meirtíð ella yvirtíð. Ein 
avbjóðing, ið kanska serliga hevur gjørt 
seg galdandi síðani Almannaverkið 
gjørdist veruleiki, og markið millum 
stovnar og eindir blivu ógreiðari.  

 

Spurningurin, hvørt ein limur arbeiðir 
“yvir” ella hevur fleiri størv gerst 
fløkjasligur, tá hugtøk sum meirtíð 
verða flættað inn í lønarseðlarnar hjá 
starvsfólkum, sum annars starvast 
fulla tíð. 

Ein arbeiðsbólkur við Biritu Jacobsen 
og Gunnvá A. Hansen frá 
Pedagogfelagnum og Thomas 
Magnussen og Ingun M. Jacobsen frá 
Alamannverkinum, og Bjarna 
Mortensen frá Fíggjarmálaráðnum 
hava arbeitt við hesum spurningi, og 
væntast eitt úrslit frá hesum skjótt. 

Nýggja samgongan 
Eftir løgtingsvalið 2019 hava Føroyar 
fingið nýggja stjórn. 
Pedagogfelagið ynskir, at tey taka 
vælferðarlógina upp aftur, og vit halda 
tað eisini vera neyðugt at gera nakrar 
ábøtur í fylgjandi viðurskiftum: 
 

Normeringar: Tímajáttan til børn eigur 
at vera fastløgd, fyri at tryggja 
børnunum eitt gott barnalív. 
 

Arbeiðsvikan: Arbeiðsorkan skal 
styrkjast, og eigur arbeiðsvikan at 
tillagast soleiðis, at øll orka at arbeiða 
fulla tíð. 
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Aktuelt í Løgtinginum 

Vælferðarlógin ikki samtykt enn 

Nýggj vælferðarlóg, sum hevur ligið á 
gáttini í fleiri ár, er nú aftur í tinginum. 
Tó tykist partapolitikkur at verða ko-
min uppí, og verður tað helst ikki í ár, 
at lógin verður samtykt. Hetta merkir, 
at vit skulu bíða longri eftir at síggja 
nakran virkna av broytingunum. Lands-
stýrið hevur boðað frá, at tey ynskja 
eina vælferðarlóg, men skulu gera on-
krar broytingar, soleiðis, at hon gerst 
einfaldari. Pedagogfelagið vil gera sítt 
til, at lógarverkið um okkara veikastu 
borgarar verður dagført og vóna, at ok-
kara limir eisini royna at gera sína ávir-
kan galdandi á hesum øki. Fyri okkum 
at síggja er einki at bíða við. Tað ber til 
at gera ábøtur eftir, at lógin er sam-
tykt, um tað verður hildið at vera 
neyðugt. 

 

Uppskot um minimumsnormeringar á 
Løgtingið 

Eitt uppskot, sum byggir á uppskotið 
hjá Føroya Pedagogfelag, um mini-
mumsnormeringar, hevur verið fyri 
Løgtingið. Hetta er eitt 

andstøðuuppskot, og tí var vænta at 
tað fór at verða felt. Uppskoti var felt 
við 2. viðgerð 16. desember 2019. 

 

Hetta er tó søguligt, tí tað er fyrstu 
ferð í søguni, at eitt uppskot um mini-
mumsnormeringar er á Tingið.   

 

Vit fegnast um, at danska stórnin 
hevur samtykt at lóggeva fyri 
minimumsnormering í donskum 
dagsstovnum. Vit fylgja væl við 
gongdini gjøgnum okkara danska 
systurfelag BUPL. Danska stjórnin 
hevur gjørt eina langtíðar íløguætlan, 
og skulu mininumsnormeringar hava 
fullan virkna í 2025. 

 

Vit hava heitt á Løgtingið um eisini at 
fylgja hesari gongdini.  
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Støðan í Tórshavnar Kommunu 
Bygnaðarbroytingar 

Broytingarnar í bygnaðinum hjá 
Tórshavnar kommunu, hava fylt nógv 
seinastu tíðina. Tað er serliga ætlanin 
um at íverkseta 
økiseindarleiðsluskipan, sum hevur 
loypt hvøkk á nógvar av okkara limum, 
sum starvast hjá Tórshavanar 
kommunu. Tey flestu, ið arbeiða innan 
dagstovnaøkið í Tórshavn eru samd 
um, at neyðugt er at økja 
normeringarnar á dagstovnum og 
frítíðarskúlum, og broyta 
játtanarlykilin. 

Gongdin í málinum hevur verið tann, at 
stutt tíð gekk frá tí, at kommunan 
kunnaði um ætlanina við 
økiseindarleiðslu, til tær vóru 
samtyktar. Fyri okkum at síggja hevur 
kommunan ongantíð nýtt høvið at 
hoyra ymisku partarnar á veruligan 
hátt, og hava tikið avgerðina, áðrenn 
nakar fekk høvið at koma við sínum 
meiningum og ávirka gongdina. At 
sleppa at flyta okkurt komma í 
orðingum, er ikki veruliga at hava 
ávirkan. Kommunan valdi eisini at 
síggja burtur frá 455 undirskriftum frá 
sínum egnu starvsfólkum.  

Føroya Pedagogfelag hevur í hesum 
víst á, at veruligi trupulleikin hjá 
Tórshavnar kommunu á 
dagstovnaøkinum er játtanarlykilin, 
sum ger tað ógjørligt hjá leiðarunum at 
leiða ein dagstovn. Leiðararnir fáa ikki 
lyft uppgávuna at veita nokk av tímum, 
og at geva starvsfólkunum tær 
arbeiðsumstøður, ið veruliga skulu til, 
um talan skal verða um hækkandi 
góðsku á dagstovnaøkinum.  

Tað er okkum púra greitt, at hetta 
kann koma at hava stóra ávirkan á 
leiðslufrælsið hjá dagstovnaleiðarum. 
Vit heita tí á leiðarar og varaleiðarar 

um at vera greið yvir hetta í 
broytingartíðunum. Talan kann gerast 
um broyting í setanum. 

Ikki bar til at flokka Økis-
eindarleiðarastørvini 

Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og 
Føroya Pedagogfelag skuldu flokka øki-
seindarleiðarastørvini hjá Tórshavnar 
kommunu, men har bar ikki til at finna 
eina semju um løn, eftirløn og aðrar 
treytir. 

Í stuttum varð hugt eftir møguleika-
num fyri, at nýggju størvini skuldu leg-
gjast inn í eina longda lønartalvu hjá 
felagnum og arbeiðsgevaranum.  

Tað vísti seg tó, at KAF ikki ynskti at 
ganga okkara kravi um, at lønarlagið 
hjá nýggju økiseindarleiðarunum skuldi 
verða javnt við onnur líknandi størv, 
hvørki hvat viðvíkur, løn, eftirløn ella 
øðrum treytum. 

Nevndin sá sær tískil ongan annan 
møguleika enn at nokta limum felags-
ins at søkja størvini. KAF hevur eftirfyl-
gjandi boðað frá, at teirra ætlan er at 
seta størvini eftir øðrum sáttmálum – 
eitt nú eftir sáttmálanum hjá Akademi-
karafelagnum, sum hevur eitt væl 
hægri lønarlag.  

Vit í nevndini harmast um, at tað ikki 
bar til at finna semju eftir sáttmála-
num hjá Føroya Pedagogfelag. Vit vilja 
tó vísa á, at lógin um dagstovnar og 
dagrøktir hevur sum treyt, at størvini 
bert eiga at vera sett av námsfrøðin-
gum.    

Vit hava skilt, at 10 umsóknir vóru til 
tey fýra størvini. Tað verður áhugavert 
at síggja hvussu hesi verða flokkað, og 
ikki minst um fakligu førleikarnir eru í 
samsvar vil lógina um dagstovnar og 
dagrøktir. 
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Framvegis trot á starvsfólki 

Stóra avbjóðingin í samfelagnum sæst 
eisini aftur á námsfrøðiliga 
starvsøkinum, (dagstovnar, 
frítíðarheim/skúlar, sambýlir, 
bústovnar, verkstøð, fólkaskúlin og 
aðrir stovnar).  
 

Tað er torført at lokka nýggj starvsfólk 
inn á økið, og heldur snýr tað seg um 
at lokka starvsfólk frá einum ar-
beiðsplássi til annað. Hetta skapar 
órógv á ymisku arbeiðsplássunum, við 
nógv fleiri útskiftingum enn áður.  

Nevndin eftirlýsir, at arbeiðsgevarin 
setur átøk í verk fyri at fáa loysnir á 
støðuna. 

 

Nevndin hevur hitt 
landsstýrismanninum í 
undirvísingarmálum, Jenis av Rana, og 
hava vit m.a. umrøtt, hvussu tað kundi 
borið til at útbúgvið fleiri starvsfólk til 
økið. Vit mæla m.a. til, at Setrið tekur 
fleiri lesandi inn, og ger tað munandi 
lættari at verða fjarlesandi/
heimalesandi. 

Altjóða samstørv 
Føroya Pedagogfelag er limur í 
tveimum norðurlendskum samstørvum, 
eitt innan dagstovna- og 
skúlavirksemið (nls.info) og hitt innan 
sosialpedagogiska virksemið (NFFS).  

 

Her hava vit høvi at kunna okkum um 
hvat rørir seg hjá grannum okkara og 
um møgulig rák, ið koma hendan 
vegin. Fakfeløgini í hesum samstørvum 
umboða omanfyri 500.000 limir. Í so 
máta eru vit eitt lítið felag, men í 
forumminum eru øll javnsett. 

 

 

Innan alheims samstarv eru vit ein 
týðandi partur av altjóða 
sosialpedagogiska arbeiðinum 
(aieji.net). Í løtuni røkir Jógvan 
Philbrow uppgávuna sum aðalskrivari í 
felagsskapinum. Tað er stórur munur á 
hvussu arbeiðið innan økið er skipað 
runt um í heiminum. Nógvastaðni er 
sosialpedagogiska arbeiðið enn mett 
sum sjálvboðið og verður sæð niður á. 
Felagsskapurin hevur hesi seinastu 
árini arbeitt við at gera etiskar 
leiðreglur. Ætlandi verður ein útgáva av 
hesum tøk komandi ár.  
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Etikkur í námsfrøðiligum arbeiði 

Komandi árið er ætlanin at seta sjóney-
ku á etiskar leiðreglur fyri okkara vir-
kisøkið. Vit skulu verða meira tilvitað 
um tær etisku avbjóðingarnar, ið ok-
kara størv kunnu føra okkum í, uttan 
mun til, um vit eru í dag- ella døgnar-
beiðinum, við børnum, tilkomnum 
borgarum ella saman við starvsfe-
løgunum.  

 

Vit fara at skipa fyri nøkrum kafé 
kvøldum, har vit bjóða til 
námsfrøðiligar samrøður. Í hesum 
sambandi hava vit heitt á Jógvan 
Hansen, heimspekingur, sum kemur at 
kveikja uppundir práti. 

 

Nærri verður lýst seinni. 

 

Vit kenna m.a. Jógvan frá 
útvarpssendingini “Filosoffarnir”, ið var 
gjørd saman við Armgarð Arge. Eisini 
er Jógvan limur í etiska ráðnum. 

Les meiri her: http://etiskaradid.fo/  

Árið ið fer 

Nógv ymiskt hevur verið at arbeitt við í 

felagnum, bæði stórmál og 

persónsmál, og vilja vit takka okkara 

limum fyri gott samstarv, fyri tykkara 

íkast, og fyri tann mun tit gera fyri ein-

staka borgaran. Uttan tykkum var sam-

felagið fátækari. Vit ynskja tykkum 

blíðan byr og alt tað besta í komandi 

ári. 

Við ynskjum um eini gleðilig jól og eitt 

eydnuberandi nýggjár. 

Vegna nevnd og umsiting 

Jógvan Philbrow, formaður. 

http://etiskaradid.fo/

