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Góði limur. 

Blaðið, tú nú situr við, skuldi havt 
tær upplýsingar, tær tørvar til 
aðalfundin 21. mars 2020. Eg fari 
tó at nýta høvi at koma við onkr
um viðmerkingum.

Limanøgdsemiskanningin, 
sum felagið lat gera í november 
í fjør, gav ábending um, at kósin 
hjá felagnum í stóran mun er 
røtt. Ein stórur partur av limum 
felagsins eru glað fyri og góð við 
felagið. Tað kunnu vit ikki an
nað enn fegn ast um. Serliga eru 
teir glaðir fyri álitisfólkini og tað 
sambandið, teir hava við síni álit
isfólk. Tí er tað sera ørkymlandi, 
at álitisfólkaskipanin ikki røkkur 
út til øll. 20% ella fimtihvør limur 
veit ikki av einum álitisfólki, an
tin álitisfólkið er ov langt burturi, 
ella at hann als einki álitisfólk 
hevur.

Skal eitt fakfelag sum okkara 
røkka væl út til hvønn einstakan 
lim, er alneyðugt við einari 
vælvirk andi álitisfólkaskipan. Tá 
talan er um avbjóðingar í arbeiðs
degnum, er gott at hava álitis
fólkið hjá sær, soleiðis at ivamál 
kunnu ruddast av vegnum, um 
slík stinga seg upp. Álitisfólkið 
kann eisini vegleiða, um neyðugt 
er at taka felagið við í viðgerði

na. Tá talan er um broytingar á 
einum arbeiðsplássi, eigur tað at 
vera natúrligt at taka álitisfólkið 
við, soleiðis at minst møguligar 
misskilj ingar eru, og at broyting
ar verða framdar við neyðugum 
fyriliti. Í fel agnum síggja vit alt 
ov ofta, at farið verður uttan um 
skipanina, og tað tykist, sum 
arbeiðsgevarar bara halda álit
is fólka skip an ina vera eitt haft 
um beinið. Fleiri tvístøður og 
trupulleikar kundu verið loyst, 
um starvsfólk í størri mun vóru 
við í ymiskum við ur skiftum og 
kanska serliga slíkum, sum hava 
við sær broytingar á ella viðvík
jandi arbeiðsplássin um. Hvør veit; 
kanska støðan við eind ar leiðsluni 
í Tórshavnar komm unu hevði 
verið ein heilt onnur, um starvs
fólk og dagstovnaleiðarar veru liga 
vórðu tikin við og veruliga hoyrd.

Tað eigur at vera ein fólkaræðis
lig sjálvfylgja, at starvsfólk, 
fakfeløg og borgarar verða hoyrd, 
tá ið kommunur ella land ætla 
at fremja broytingar í gerandis
degnum hjá starvsfólkum ella 
borgarum. Tí er tað ein óhugnalig 
gongd, tá ið vit síggja politiskar 
myndugleikar ferð eftir ferð leypa 
hesi um. Tann tíðin er farin, tá 
ein “myndugleiki” (autoritetur) 
er eina ráðandi, og øll skulu vera 

hon um lýðin – tó at summi tykj
ast ynskja seg aftur í ta tíð. 

Bygnaðarbroytingarnar í felagn
um eru eisini ætlaðar at lofta 
fólkaræðisligu avbjóðingini, har 
hvør einstakur vil hava ávirkan 
og síggjast aftur í felagsskapinum. 
Tað, at felagið er vorðið so stórt, 
hevur kravt, at hesar broyting
ar vórðu gjørdar, og ávøkst ur in 
av hesum broytingunum verður 
sjón ligari, tá ið ráð og fakligir 
áhuga bólkar veruliga koma í 
gongd. Felagið brúkti nøkur ár 
at koma til hesa loysn ina – tí 
neyðugt var at tryggja, at limir 
felagsins fingu møguleikan at vera 
hoyrdir og koma við sínum tank
um um bygnaðin.

Vit sum felag hava styrkt okk
um. Vit hava sett limirnar meira í 
mið dep ilin og lagt størri ábyrgd út 
til ein støku limirnar. Eisini hava 
vit styrkt um miðlingina hjá fel
agnum. Allar súðir eru ikki syftar 
enn, nógv er at arbeiða við, og vit 
møta altíð nýggjum avbjóðingum.

Vit hava nógv at fara undir, og  
sátt mála sam ráð ingar, útbúgv ing 
til limir í skúlanum í Hovi og á 
Náms vís indadeildini á Fróð skap
arsetrinum eru evni, vit skulu 
arbeiða við í ár.

Oddagrein Jógvan Philbrow, formaður, skrivar
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Í felag fyri teg  •  Frágreiðing frá nevndini

 2019 hevur verið eitt ár, har 
ser  liga bygnaðarbroytingarnar, 
sam tykt ar á aðalfundinum í 2019, 
hava merkt arbeiðið hjá nevndini. 
Har um framt hevur felagið arbeitt 
við nógv um ymiskum málum. 

Bygnaðarbroytingar

Bygnaðarbroytingarnar bóru í sær, 
at felagið nú skal hava 3 ráð. 

Leiðararáðið, ið er fyri limir, 
sum eru í starvi sum leiðarar, 
varaleiðarar, eindarleiðarar og 
líknandi.

Námsfrøðingaráðið er fyri 
námsfrøðingar, ið hava eina setan 
sum námsfrøðingar.

Hjálparfólkaráðið er fyri øll, 
ið eru sett sum hjálparfólk ella 
námsfrøði ligir atstøðingar.

Ráðini seta hvør á sín hátt dám 
á sítt setanarøki. Tørvirnir í ger
andisdegnum hjá ymisku bólkun
um eru ymiskir og somuleiðis 
avbjóðingarnar. 

Bygnaðarbroytingarnar hava 
havt við sær, at nevnd, umsit
ing og ráð skulu læra at arbeiða 
sam an og skipa virksemið. Ráð
ini vegleiða nevndina í fakligum 
spurn ingum og kunnu eisini skipa 
fyri við komandi tiltøkum. Ráðini 
fáa kr. 50.000 um árið frá felagn
um at virka fyri. Felagið rindar 
ráðs limunum løn.

Nýggju lógir felagsins lata eisini 
upp fyri møguleikanum hjá lim
um at skipa fakligar áhugabólkar. 
Enn er bert ein bólkur settur á 
stovn, nevnd ur “Dagstovnanáms-
frøði í Føroyum”. Felagið stuðlar 
í 2020 áhugabólkinum við kr. 
10.000.

Ein partur av tí at seta á stovn 
ráð og áhugabólkar er at geva 
eldsálum betri møguleikar at hug
savna seg um síni áhugamál og 

soleiðis miðla fakið úteftir. 
Á hoyringsfundunum um 

nýggja bygnaðin gjørdist greitt, at 
limirnir fegnir vilja hava felagið 
sjónligari í samfelagskjakinum, 
og tí hevur nevndin gjørt av at 
brúka nakað av fígging til at 
miðla felagið. Í løtuni tekur Nikkil 
Heinesen, næstformað ur, sær av 
miðlingini á Facebook og umsitur 
heimasíðuna saman við formann
inum, Jógvan Philbrow.

Løgtingsvalið

Til Løgtingsvalið valdi felagið at 
brúka yvirskriftina “fýra ting á 
Ting”; fýra mál, sum vit vildu hava 
politisku flokkarnar at varpa ljós á 
og taka við í sínar valskráir.

Hetta eru mál, ið hava stóran 
týdn ing fyri námsfrøðiliga virkis
økið og harvið einstaka limin og 
ikki minst borgarar, ið hava tørv 
á námsfrøðiligum tænastum í 
Føroyum.

Vit settu øllum politisku flokk
un um stevnu, har vit greiddu frá 
okkara starvsøki.

Tey fýra málini, sum vit vildu 
varpa ljós á, vóru:
 Vælferðarlógin. Hon var klár 
 at verða samtykt, áðrenn 
 løgmaður skrivaði út val, 
 men er nú komin aftur í 
 Løgtingið. 
 Eitt nýtt Landsstýri vil hava 
 politiskar broytingar, men 
 vóna vit, at vælferðarlógin 
 skjótt verður samtykt.
  Styttri arbeiðsvika. 
 Tað tykist ikki, sum at 
 undirtøka er í Løgtingin
 um at stytta arbeiðsvik
 una við lóg.
  Normeringar á dagstovnaøk
 inum.
  Almenna lønartalvu.

Stórt trot á starvsfólkum

So at siga einki arbeiðsloysi er í 
Før oy um, og merkist hetta sera 
væl í kjarnuvælferðartænastun
um. Eisini á námsfrøðiliga økin
um. Torført er at fáa ein gerand
is dag at hanga sam an vegna 
manglandi starvafólk. Vit síggja, 
at stór starvsfólkaflyting er mill
um stovnarnar, serliga faklærd. 
Hetta kann skapa stórt órógv á 
arbeiðs plássunum.

Felagið hevur heitt á myndug
leikar at skipa arbeiðsumstøð
urnar betur, útbúgva fleiri 
náms frøðingar og at taka henda 
trup ul leikan í álvara.

Eindarleiðarar í 
Tórshavnar Kommunu

Eindarleiðsla er sett í verk á 
dag stovnaøkinum í Tórshavnar 
komm unu. Samráðingar vóru 
millum nevndina og Kommunala 
Arbeiðsgevarafelagðið, men vit 
komu ikki á mál um nakra flokk
ing fyri hesi størv. Hesi eru tí 
ikki partur av sátt málaøkinum 
hjá Føroya Pedagog fel ag. Ósemj
an millum okkum og Komm
unala arb eiðsgevarafelagið snúði 
seg bert um mánaðarlønina hjá 
eindarleiðaranum.

Til tey fýra størvini, ið vórðu 
lýst leys, vóru seks umsøkjarar 
við námsfrøði ligari útbúgving. 
Vit harmast um, at námsfrøðing
ar ikki stóðu saman um ikki at 
søkja størvini. Í innlitsumbøn, ið 
fel agið hevur fingið frá Tórs havn
ar Komm unu, er gjørt greitt, at 
náms frøð ingarnir, ið settir eru, 
fáa umleið kr. 4.500 minni í løn 
um mánaðin (við eftirløn) enn 
eindarleiðarin við aðrari útbúgv
ing.

Vit hava kært, at ein av teim

um settu ikki er útbúgvin náms
frøðing ur. Vit meta, at hetta er 
brot á lógina um dagstovnar og 
dagrøktir.

Føroya Pedagogfelag hevur í 
hes um víst á, at veruligi trupul
leikin hjá Tórshavnar kommunu á 
dagstovna økinum er játtanarlyk
ilin, sum ger tað ógjørligt hjá 
leiðarunum at leiða ein dagstovn. 
Leiðararnir fáa ikki lyft uppgávu
na at veita nokk av tímum og at 
geva starvsfólkunum tær arbeiðs
umstøður, ið veruliga skulu til, 
um talan skal vera um betri 
góðsku á dagstovnaøkinum. 

Tað er okkum púra greitt, at 
hetta kann fara at hava stóra 
ávirkan á leiðslufrælsið hjá dag
stovnaleiðarum. Vit heita tí á 
leiðarar og varaleiðarar um at 
vera greið yvir hetta í broyting ar
tíðunum. Talan kann gerast um 
broyting í setanum.

Limanøgdsemiskanning

Í november mánaði varð heitt á 
allar limir um at taka lut í einari 
nøgdsemiskanning. Uml. 960 
limir tóku lut. Hetta er o.u. 45% 
av lim um fel ags ins. Álitisfólk
ini hava fingið innlit í partar 
av kann ingini. Sum heild kann 
sigast, at tit limir eru nøgdir við 
arbeiðið hjá felagnum, men vit 
hava eisini lært, at tað eru nøkur 
viðurskifti, vit skulu gera øðrvísi 
ella betur.

Vit fegnast um, at álitisfólk 
okkara fingu eitt stórt herðaklapp 
frá tykk um limum. Hesum taka 
vit eisini undir við. Kanningin 
vísir tó, at 11% siga, at tey einki 
álitisfólk hava, og onnur 9% vita 
ikki, um tey hava nakað álitisfólk. 
Vit arbeiða nú við at útgreina, 
hví so er. Vit minna á, at á øllum 
arbeiðsplássum, har 3 limir ella 
fleiri eru í starvi, hava tit rætt til 
at velja tykkum álitisfólk. Álitis
fólkið er álitisfólk fyri allar limir á 
arbeiðsplássinum.

Tað var J. Herluf Sørensen, ið 
stóð fyri kanningini. Á aðalfund
inum kemur Herluf at leggja part
ar av nøgdsemiskanningini fram.

Umbygging av Tungugøtu 1

Nevndin hevur gjørt av at gera 
nakrar umbyggingar av húsin
um í Tungugøtu 1. Hendan 
umbyggingin var neyðug, so at 
hølini kundu gerast meira brúk
aravinarlig. 

Køkurin er fluttur niður í 
kjallar an, so á miðhæddini eru 
nú tvær skrivstovur og stórt 
fundarhøli. Nú ber betur til at 
hava skeiðs og fund ar virksemi í 
húsinum, uttan at starvs fólkini í 
húsinum verða ov nógv órógvað. 
Somuleiðis eru limir vælkomnir 
at nýta húsini meira til fakligt 
virksemi. Eitt nú brúka ráðini 
hølini til sítt fundarvirksemi. 
Eisini kunnu limir koma á gátt 
at lesa námsfrøðilig fakbløð úr 
grannalondunum, sum vit javnan 
fáa sendandi frá okkara systur fel
øgum og ymsum forløgum. 

Tórshavnar kommuna hevur 
broytt park er ings viðurskiftini 
í granna lagn um hjá okkum í 
Tungu gøtu. Nú er bert stutttíðar 
parkering í Tungugøtu og nærum
hvørvinum. Tað var við ringum 
tannabiti, at vit kendu okkum 
noydd  at taka ein part av hav an
um, soleiðis at vit fáa nøkur park
eringspláss til starvsfólk og gest ir 
í húsinum.

Limaportalurin er nú virkin

Fyri nøkrum árum síðani hevði 
fel agið eitt intranet á heima síð
uni. Hetta var serliga brúkt til 
álitisfólk ini. Nú eru nøkur ár, 
síðani hetta var tikið burtur, men 
vit meta, at tørvur er á fáa eina 
slíka skipan aftur. 

Í eina tíð hava vit arbeitt við 
at fáa limaportalin virknan. Vit 
eru glað um, at limaportalurin nú 

er komin so mikið ávegis, at vit 
gjørdu hann virknan stutt eftir 
nýggjár.

Ætlanin við limaportalinum er 
m.a. at leggja innanhýsis tilfar 
út til limir, so sum smærri kapp
ingar, limakanningar og tilfar til 
álitisfólk. Eisini er ætlanin at sav
na inn fleiri limatilboð frá handl
um og fyritøkum, ið limir kunnu 
fáa gagn av. 

Neyðugt er at skráseta seg á 
lima portalinum fyri at fáa at
gongd. Leinki til limaportalin er á 
heimasíðu felagsins. 

Avtala um námshjálpara-
útbúgving í Suðuroy

Í eina tíð hevur verið fyrireikað 
ein hjálparfólkaútbúgving í Suður
oy. Tey, ið taka hesa útbúgving, 
kunnu rópa seg námshjálpari og 
fara at verða lønt eftir flokkingini 
“námsfrøðiligur atstøðingur”.

Føroya Pedagogfelag og Lønar
deild in í Fíggjarmálaráðnum 
hava gjørt avtalur um løn til 
undirvísarar á skúlanum. Eisini 
er avtala gjørd um starvslæru
vegleiðaraløn hjá teimum, sum 
taka ímóti starvsnæmingum úr 
skúlanum. Samsýningin fyri at 
taka ímóti einum næmingi verður 
5 % av endalønini hjá náms
frøðingum, ella kr. 1.653,19 um 
mánaðin fyri hvønn næming.

Etikkur í námsfrøðiligum arbeiði

Sum tað seinasta almenna tiltak
ið, ið nevndin hevði á skrá í 
hes um aðal fund ar ár in um, var 
rund ferð, har vit settu etikk í 
náms frøði lig um arbeiði á bredd
an.

Heimsspekingurin Jógvan Han
sen hevði upplegg um almennan 
etikk, áðrenn høvi var hjá áhoyr
arum at práta saman um evnið.
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Vard rættindi hjá tí einstaka

Felagið hevur í hesum aðal fund
ar ár inum havt ymisk mál hjá 
einstøkum limum á borðinum. 
  limir hava fingið endur
 goldið manglandi eftirlønir, 
 upp í tíggjutúsundtals 
 krónur  
   limir hava fingið rættað sín 
 starvsaldur 
   limir hava fingið rættað 
 lønarstig  
   limir hava fingið endurgjald 
 fyri manglandi setanarskriv  
   og ymiskt annað.

Tað er gott at nærlesa lønarseðilin 
hvønn mánað. Stundum kunnu 
feilir henda av misgáum ella í 
telduskipan um.

Tað kemur fyri, at limir ikki fáa 
tey rættindi og ta løn, teir eiga at 

fáa, og kemur hetta mangan fyri 
av mistøk um í telduskipanum og/
ella gloymd um “flugubeinum”. 

Námsfrøði er ikki tilboðsvøra 

Tær avbjóðingarnar, ið tit sum 
limir standa við hvønn dag, hava 
vit borið til arbeiðsgevararnar – 
vit hava greitt frá, at námsfrøðili
ga virkisøkið í framtíðini eisini 
skal virðast í krón um.

Námsfrøði er ikki tilboðsvøra!
Vit bera fram fyri arbeiðs gev

aran um, at neyðugt er at bøta um 
arbeiðs umstøðurnar, soleiðis at tit 
limir megna at lyfta uppgávuna, 
sum tað krevur at útinna náms
frøðiligt arb eiði, óðansæð hvørja 
setan ein hevur.

Hesi viðurskifti eru t.d., at tit 
skulu hava fleiri starvsfelagaar í 

dag liga arbeiðinum og betur skip
aða arb eiðstíð, sum merkir, at tit 
skulu hava stundir til alt arbeiði 
tykkara. 

Tá ið vit sum felag eru til 
samráð ingar við arbeiðsgevarar, 
verður altíð gjørt greitt, at vit gera 
onga semju, uttan so at limirnir 
merkja ágóðan av hesum í krónum 
og oyrum.

Nevndin fer framhaldandi 
at arb eiða við at bøta um tykk
ara arb eiðsviðurskifti – her eru 
við ur skifti, ið kunnu gera tað 
huga lig ari at arbeiða – eitt nú má 
betri rúm gerast fyri at tryggja, at 
náms frøði veruliga verður sett á 
bredd an – her mugu stundir vera 
at “re flekt era” um praksis.

Nevndin ynskir tykkum øllum 
ein góðan aðalfund. Vælkomin. 



Aðalfundirnir hjá ráðunum 
byrja kl. 12.00 við hesari skrá: 

 
a)  Val av fundarstjóra og skrivara 
b)  Ásetan av fundarskipan fyri aðalfundin 
c)  Frágreiðing frá ráðnum  
d)  Framløga av roknskapi og fíggjarstøðu til 
 kunningar 
e)  Framløga av fíggjarætlan og virksemis
 ætlan til kunningar 
f)  Viðgerð av innkomnum uppskotum 
g)  Kunngerð um, hvør er valdur í ráðini 
h)  Ymiskt 
 

Aðalfundur felagsins 
byrjar kl. 14.30 við gestarøðara Benny Ander
sen, formanni í Socialpædagogernes Landsfor
bund.

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 grannskoðarum 
H.  Viðgerð av innkomnum uppskotum og 
 ásetan av limagjaldi 
I.  Fráboðan um, hvør er valdur í nevnd og 
 sum eykalimur 
J.  Fráboðan um, hvør er valdur til formann 
 (triðja hvørt ár) 
K.  Ymiskt

Tilmelding:
Døgurði kl. 19.00 — felagið bjóðar teimum, sum 
hava luttikið á aðalfundinum, døgurða.
Felagið heitir á øll, sum ætla sær við til døgurðan, 
um at tekna seg — sigið okkum endiliga frá, um 
tað kortini ikki liggur fyri.
Um tit vilja bíleggja kamar, so er best at bíleggja á 
heimasíðuni hjá hotellinum og viðmerkja við 

avslátt arkoduni “Pedagog”.
Tilmeldingin til aðalfundin er persónlig og fer fram 
á heimasíðu felagsins:  www.pedagogfelag.fo.
Seinasta freist at tekna seg til aðalfundin er tann 
14. mars kl. 13.00.

Vælkomin á aðalfund!

Aðalfundur felagsins og aðalfundir hjá ráðunum 
verða á Hotel Føroyum 21. mars 2020 

Dagurin byrjar við skráseting frá kl. 11.00

Aðalfundurin 2020

Valskipanin er broytt. Meðan fyrr 
kundi atkvøðast á sjálvum aðal
fundinum, verður nú bert atkvøtt 
talgilt (digitalt). 

Allir limir, sum vit hava ræt
tan teldupostbústað hjá, fáa ein 
teldupost frá “survey.exact.dk” við 
heitin um: “Pedagogfelagið, val av 
nýggjum nevndarlimi”.

Har fáa tit eitt leinki til 
atkvøðu síðuna til nevndarvalið.

Fyrsta síðan sigur, hvør bjóðar 
seg fram. Trýst á “næste”, so kemur 
tú til síðuna, har tú kanst velja. 
Valið er avgreitt, tá ið tú aftur 
trýstir á “næste”.

Valskipanin verður umsitin av 
J. Herluf Sørensen, og hann ber 
orðstýraranum á aðalfundinum 
úrslitið.

Um tú ikki hevur móttikið 
teldu postin innan 10. mars 2020, 

og tú hevur kannað allar teld
upostbústaðir hjá tær, eisini í 
“spam”, “uønsket mail”, “óynsktur 
teldupostur” ella líknandi, skalt 
tú boða felagnum frá á pedagog@
pedagogfelag.fo fyri at fáa hetta í 
rættlag.

Vit ynskja øllum gott nevndar
val.

Soleiðis virkar valskipanin
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Námsfrøðingaráðið

Hjálparfólkaráðið
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Leiðararáðið er mannað av Sonju 
Olsen, Gunnvá Edvardsdóttir og 
Nancy Poulsen. 

Hetta seinasta árið hava vit ikki 
verið virkin í líka nógvum málum 
sum onnur ár. Tó so, okkurt hevur 
verið. Hví so er, er ilt at siga; vit 
kundu hugsað okkum at verið 
meira brúkt av leiðarum. 

Okkara arbeiði tað seinasta árið 
hevur mest verið at samskifta við 
felagið um viðurskiftir hjá leið ar
um og at varpa ljós á leiðsluviður
skiftir.

Eisini  hava vit sent skriv og 
á heitanir út í kjalarvørrinum av 
leið arauppsagnum.

Tað, at ráðið fór úr fimm niður 
í tríggjar limir, hevur gjørt, at 
orka ikki hevur verið at skipa fyri 
til tøk um fyri leiðarar, sum ann
ars var ætlanin fyri árið. Eisini 
datt árligi landsleiðaradagurin 
niðurfyri og kom ikki á skránna.

Tað, vit í Leiðararáðnum vilja, er 
at fáa sett á breddan, hvat tað ber 
í sær at vera leiðari á námsfrøði

liga økinum í dag. Vit hava verið 
gjøgnum nógvar broytingar, sum 
ikki bara eru til tað verra, men vit 
meta, at tørvur er á einum kjaki 
um hetta millum leiðarar.

Vit standa í tí serstøðu, at eing
in hevur stillað upp til leið ara
ráðs valið, ið verður tann 21. mars. 
Hetta er ein sera óheppin støða, 

og nú verður kannað, hvat vit 
kunnu gera, eitt nú um møguligt 
skal verða at stilla upp á sjálvum 
degnum.

Vinaliga
Leiðararáðið

Námsfrøðingaráðið hevur virkað 
í gott hálvt ár nú, og endamál og 
heimildir námsfrøðingaráðsins 
eru:
 at røkja áhugamálini hjá 
 námsfrøðingum
 heimild at kunna um rætt
 indi og skyldur, kunna um 
 arbeiðsumstøður, námsfrøði 
 og annað viðvíkjandi hesi 
 starvsskipan, avgerðum frá 
 nevndini og lógum felags
 ins, alt innan fyri karmar
 nar av fíggjarjáttanini
 heimild at samskifta við 
 felagið vegna námsfrøðingar

Vit hava skipað okkum soleiðis: 

Forkvinna:
Krista Hvannastein 
(Dagstovnaøkið)
Skrivari:
Elsa H. av Reyni 
(Dagstovnaøkið)
Ráðslimur: 
Sonja Einarsdóttir 
(Dagstovnaøkið)
Ráðslimur:
Anja Haldansen 
(Skúlaøkið)
Bókhaldari: 
Laila av Reyni (farin frá) 
(Almanna verkið)

Vit hava roynt at funnið fram 
til, hvat er okkara uppgáva sum 
námsfrøðingaráð. Vit koma frá 

ymiskum námsfrøðiligum økjum 
og hava tí eisini brúkt tíðina til at 
tosa og kjakast um námsfrøðina á 
ymsu økjunum. Vit sóu skjótt, at 
tað er sera breitt og ymiskt, hvat 
rørir seg kring landið. 

Evni, ið eru komin upp at venda 
í ráðnum:
 arbeiðsumstøður
 sálarliga arbeiðsumhvørvið
 tær ymsu námsfrøðiligu 
 uppgávurnar (hvørjar eru 
 okkara uppgávur?)
 tað, sum er frammi í dagsins 
 samfelag
 normeringar

Vit vilja fegin røkka út til náms
frøðingar, sum síðani kunna 

brúka okkum til at skapa eitt 
forum um, hvat rørir seg millum 
námsfrøðingar á tí námsfrøðiliga 
økinum kring landið. 

Vit vilja fegin varpa meira ljós 
á námsfrøðina, og í tí sambandi 
fara vit eftir aðalfundin at skipa 
fyri kjakfundum í  Norðoyggjum, 
Streym oynni, Eysturoynni og 
Suðuroynni.

Námsfrøðingar, sum hava 
onkur áhugaverd evni, eru væl
komnir at seta seg í samband við 
okkum við teldposti: namsfrod
ingaradid@pedagogfelag.fo

Vinaliga
Námsfrøðingaráðið

Á eykaaðalfundi 11. mai 2019 
varð hjálparfólkaráð sett fyri 
fyrstu ferð. 

Á fyrsta fundinum, sum var 
3. juni, skipaði ráðið seg soleiðis: 
Kári Horn, formaður, Mona á 
Bøgarði, næstforkvinna, Noomi 
Skorá, kassameistari og Anne 

Lisa Davidsen, Oda Dalfoss og Fía 
Aagaard, ráðslimir.

Síðani hava vit í 
hjálparfólkaráðn um leitað okkum 
kunning millum annað í granna
londunum um, hvørjir møguleik
ar eru fyri at útbúgva seg til 
náms frøðing. Vit settu okkum 

fyri at kanna, hvussu stórur 
áhug in hjá hjálp arfólki er í at út
búgva seg her heima í Føroyum, 
og hvørjir møguleikar eru. 

Vit settu okkum í samband 
við J. Herluf Sørensen og fingu 
hann at gera eina kanning fyri 
okkum. Hesa kanningina hava 

øll hjálparfólk fing ið sendandi 
við telduposti. Og vit vilja takka 
tykkum mangar ferðir fyri, at tit 
hava tikið tykkum stundir til at 
svara og hjálpa okkum at arbeiða 
víðari við hesum. 

Hjálparfólkaráðið er ein settur 
bólkur, sum er røddin hjá øllum 
tykkum hjálparfólkum, og tí 
hava vit tørv á at hoyra tykkara 
hugskot, meiningar, og hvat rørir 
seg ímillum tykkum, so vit fáa 
hækkað støðið á okkara arbeiðs
øki. Bæði fakliga, jaliga og ikki 
minst viðvíkjandi trivnaðin um á 
arbeiðsplássinum.

Vit gleða okkum at síggja tykk
um á aðalfundinum 21. mars. 

Tit kunnu seta tykkum í samband 
við okkum á telduposti:

hjalparfolkaradid@pedagogfelag.
fo

Vinaliga 
Hjálparfólkaráðið

  Leiðararáðið
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Eitt sunt og sterkt fakfelag við ymiskleika

Nýtt valevni til nevndarvalið:

Harald Joensen

Eg eiti Harald Joensen og eg eri í 
løtuni námsfrøðilesandi á Setrin
um. Samstundis arbeiði eg fulla 
tíð á einum bústovni fyri børn og 
ung við autismu, har eg eri álitis
fólk.

Eg havi arbeiðsroyndir innan 
dagstovna og serøkið. Eg havi 
síðani 2013 arbeitt sum hjálpar
fólk í vøggustovu, barnagarði, 
ungdómshúsi, bústovni og á um
lættingarheimi.

Mín hugsan

Limirnir í Pedagogfelagnum 
spjaða seg yvir dagstovnaøkið og 
serøkið. Eisini umboða limirnir 
eina aldursspjaðing 18 ár og eldri. 
Tí hevur tað týdning, at nevnd
in er fjølbroytt og hevur ymisk 
á hugamál, soleiðis at allir limir 
kunnu kenna seg aftur í nevndini 
og tí arbeiði, nevndin arbeiðir við. 
Eg meti, at ymiskleikin í nevndini 
er við til at geva eitt gott, sunt og 
sterkt fakfelag. Við teimun roynd
um, eg havi frá økinum, meti eg 
meg vera eitt gott umboð fyri fel
agið, soleiðis at ymiskleikin sæst 
aftur.

Nógv er hent tey seinastu ár
ini, men enn meti eg, tað er enn 
langt eftir á mál. Eg havi serliga 
áhuga innan arbeiðsumhvørvi, 
lønarviðurskifti, normeringar, 
eldrapolitikk, álitisfólkskipanina 
og nýhugsan innan felagið.

Arbeiðsumhvørvið

Arbeiðsumhvørvið hevur stóran 
týdning fyri okkum øll. At vit 
hava eitt gott og sunt arbeiðsum

hvørvi hevur alt at siga í tí dagliga 
arb eiðinum, sum vit hava. Her 
hugsi eg serliga um tað sálarliga 
arbeiðsumhvørvið, sum eg meti 
fær alt ov lítlan ans í tí dagliga. 
Gott sálarligt arbeiðsumhvørvi 
gev ur trivnað og arbeiðsgleði. 
Hetta er nakað, ið Pedagogfelagið 
eigur og má raðfesta.

Viðbøtir og løn

Vit øll kunnu skjótt verða samd 
um, at lønin hjá okkum ikki er á 
einum nøktandi støði, og vit eiga 
sum fakfelag at arbeiða miðvíst 
við einari góðari ætlan soleiðis, at 
vit fáa eina nøktandi løn. Tí vil eg 
arbeiða fyri, at felagið hevur eina 
langtíðarætlan og góða strategi 
soleiðis, at vit kunnu lyfta okkum, 
sum fakbólk í mun til grundløn
ina.

Viðbøturnar hjá felagnum fyri 
skeivar arbeiðstíðir eru afturúr
sigldar og eiga tær at hækka 
soleiðis, at tær eru á einum 
nøktandi støði.

Álitisfólkaskipanin

Eg meti, at tað hevur týdning fyri 
álitisfólkaskipanina hjá felagnum, 
at álitisfólkaavtalan verður eftir
hugd og tillagað til tann tørvin, ið 
er í dag. Avtalan varð gjørd í 1988 
og er seinast broytt í 2010. Har 
eru viðurskifti, ið kunnu broytast 
og gerast betri í avtaluni, soleiðis 
at tað verður áhugavert at vera 
álitisfólk, sum er ein týdningar
mikil postur millum limirnir og 
felagið.

Eg taki ímóti teimun 
avbjóðingum, ið eg fái

Eg taki allar avbjóðingar við ein
um smíli. Eftir at eg fekk áheitan 
um at stilla upp til nevnd felags
ins, havi eg tikið ta avbjóðingina 
upp og velji eg tí at stilla upp til 
nevndina.

Eg eri vanur við at hava nógvar 
bóltar í luftini í senn, og tað er 
ein góður eginleiki, tá ið vit tosa 
um nevndararbeiði, og at stuðla 
upp undir at virka fyri allir limir 
felagsins.

So um tú ert samdur við mær, 
at tað hevur týdning, at allir limir 
verða hoyrdir, so er at velja meg til 
nevndarvalið hjá Pedagogfelagn
um. Afturfyri fært tú eina rødd í 
hoyrist og sum hevur visjónir.

 Eg eiti Noomi Skorá, og eg eri 27 
ára gomul. 

Eg kom inn á dagstovnaøkið í 
2010. Í 4 ár havi eg arbeitt á dag
stovninum Flatnagarði í Kaldbak. 
Í 2014 byrjaði eg á Dagstovninum 
á Velbastað, og har eri eg enn. 

Í løtuni siti eg í 
hjálparfólkaráðn um og havi sitið, 
síðani tað bleiv stovn að í maj 
2019. Mær dámar sera væl at hava 
eina ávirkan í felagnum.

Fyri meg er námsfrøðiliga fakið 
sera spennandi, og mær dámar 
væl av bjóð ingarnar, ið fylgja við. 

Eg ynski, at hetta økið verður 

rað fest hægri. Og við nógvum 
roynd um eri eg væl ‘ílatin’ at taka 
fleiri og størri uppgávur á meg. 

Mítt hjartamál er, at náms
frøðiliga økið fær møguleika at 
mennast. Og at vit, sum varða av 
økinum, fáa betri umstøður at 
virka í. 
 
Eg havi fingið eina áheitan at stil
la upp til nevndina, og tá eg sjálv 
havi gingið við tankanum, velji eg 
at bjóða meg fram.

Góðan aðalfund
Noomi Skorá

Nýtt valevni til nevndarvalið:

Noomi Skorá

Bert eitt uppskot er komið inn 
til aðalfundin og er tað hetta:

Heimild at keypa frítíðarhús
Fyri at limir skulu hava møgu

leikan at hava eitt frítíðarhús í 
Føroyum at brúka, hevði verið 
gott, um felagið átti eitt slíkt hús. 
Nevndin ynskir tí at fáa heimild 

at gera eina íløgu í eitt hóskandi 
frítíðarhús í Føroyum.

Innkomin uppskot:

Heimild at keypa frítíðarhús

Frá skrivstovuni

Innliman og broyting av upplýsingum
Skrivstovan svarar 

telefonini hesar tíðir:

 Mánadag-mikudag 
kl. 09.00-15.00
 Hósdag 

kl. 09.00 til 16.00.
 Fríggjadag svara vit 

ikki telefonini

Fyri at tín limaskapur skal vera 
rætt skrásettur, hevur tað stóran 
týdning, at tú sendir felagnum 
innlimingar skjal ella broytingar
skjal. 

Broytingarnar hava týdning 
fyri, at limir eru skrásettir rætt, 
tí hetta ger samskiftið millum 
teg og umsit ingina smidligari og 
skjótari.

Hetta merkir eisini, at tú verður 
sett/ur í rætta bólkin, sum náms

frøðingur, hjálparfólk ella leiðari, 
og tá fært atgongd til rættan bólk, 
tá val er og á sjálvum aðalfundi
num.

Broytingarskjal skal eisini ger
ast, tá arbeiðsviðurskifti hjá tær 
broytast,  eitt nú tá ið tú skiftir 
starv.

Til ber at fylla út innlimingar
skjal ið á heimasíðuni www.
pedagogfelag.fo ella við at skriva 
til pedagog@pedagogfelag.fo
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Kundin eigur LÍV

Vinningurin verður borin aftur við góðum tryggingum, lágum 
rakstrarkostnaði og munagóðum avkasti á pensjónsuppsparingini.

Vit eru við tær

liv.fo


