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UM BLAÐIÐ 
Síðani eg var valdur formaður í 2015, havi 
eg sent kunningarskriv út tvær ferðir 
um árið. Eina heilsan um summarið og 
aftur ein á jólum. Kunningarskrivið hevur 
verið ætlað sum ein stutt frágreiðing 
og kunning til limir um ymiskt, sum 
hevur verið á breddanum í felagnum. 
Sum kunningarskriv bera brá av, er 
tað í mestan mun ætlað sum kunning 
og tænir tað tí endamálinum. Hetta 
Pedagogblaðið hevur eitt sindur øðrvísi 
endamál – eitt endamál, ið snýr seg um 
at røkka eitt sindur longur og taka evni 
upp á annan hátt. Her koma vit eitt sindur 
inn á søguligar hugleiðingar, frá einum 
dagstovni og frá frítíðarskúlaleiðara. Vit 
fáa okkurt at vita um, hvussu lógin um 
almannatrygd og tænastur fer at ávirka 
námsfrøðiliga gerandisdagin. Ein grein 
er um námshjálparaútbúgvingina og 
tankar hjá teimum, ið skulu undirvísa 
har. Umframt at áhugabólkurin um 
Føroyska dagstovnanámsfrøði leggur 
onkrar tankar fram um sereyðkenni fyri 
dagstovnanámsfrøðina í Føroyum.

Vit fáa innlit í ymisk evni. Evni, ið saktans 
hvør sær kundu átt eitt heilt pedagogblað 
ella fleiri. Nakað, ið vit vita, at nógv sakna. 
Í ár hava vit so valt at gera eina roynd við 
einum blaði aftrat at kanna, hvussu tað 
hilnast okkum, og hava so eisini broytt 
útbýttisháttin – vit senda prentað eintøk 
út til stovnar og arbeiðspláss og sum 
talgilt blað til tykkum sum einstakar limir.
Vónandi taka tit væl móti hesum og 
gagnast blaðið tykkum væl.



Eftir koronu, undir harðastu 
umstøðum, tá øll í heilsu- og 
umsorganarfakunum vórðu há-
lovað við føgrum orðum og 
partvíst lyftum, at “vit virðis-
meta og skulu løna tykkara 
avrik”, tykist alt so spakuliga 
vera við tað gamla aftur. Í 
Føroyum varð hildið, at tá ið 
flestu dagstovnarnir stongdu, 
og fleiri fóru til hús og fingu 
løn fyri tað, var tað allur sann-
leikin. Øll tey hjá Almanna-
verkinum og í neyðansingini 
hoyrdu vit einki um, nóg illa tá 
vit spurdu. Tit hava tó skulað 
tolt eina rúgvu. Eitt er, at 
arbeiðstíðir blivu broyttar og 
bólkar og arbeiðsgongdir um-
skipað soleiðis, at tað so nøkun-
lunda bar til at fylgja tilmælu-
num. Men tað ber illa, fyri ikki 
at siga slett ikki, til at fylgja 
tilmælunum um fjarstøðu og at 
brúka verndarútgerð – annað 
enn spritt – tá ið tað snýr seg 
um at arbeiða í relatiónum við 
menniskjum. 

Tað bleiv mestsum tagt burtur, 
at summi starvsfólk vóru farin 
í sóttarhald saman við borgar-
um, tí annað bar ikki til. At 
tilbúgvingin kravdi, at starvs
fólk vóru eyka ansin í frítíðini, 
og at summi enntá hildu seg 
atskild frá egnum børnum og 
makum fyri at verja seg og 
borgaran fyri smittuvanda. Tí 
kom ella kemur smittan inn á 
onkran av hesum stovnunum, 
hevði tað verið ein sorgarleikur. 

Alt hetta tóktist ikki verða 
virðis mett av landsins myndug-
leikum – ið ikki tykjast halda 
tað vera neyðugt at taka starvs-
fólkini upp á ráð, men blint 
fylgdu vegleiðingunum frá 
donsk um myndugleikum. So mu-

leiðis skuldu tit á dag stovna-
økinum standa fremst, tá 
samfelagið aftur skuldi upp í 
ferð. Og landsmyndugleikarnir 
vóru skjótir at undirmeta vand-
an, tit stóðu í. Har vóru tilmæli, 
ið ikki komu fram, og eingin 
vildi ásanna, at tey í roynd og 
veru vitandi settu tykkum í 
vandastøðu. Enn hevur alt spælt 
væl av – tó tað tykist ivasamt, 
um hesir myndugleikarnir kunnu 
sigast at hava æruna av tí.

Eftir standa vit so – tað eru 
fleiri, ið eru samd í, at um sorg
anarfakini, harímillum náms-
frøðiliga virkisøkið, eru ov lítið 
vird. Eingin skilur veruliga, hví 
so skal vera, tí útbúgving, ábyrgd 
og eftirspurningur sigast at 
føra til lønarkrónur. Tað sæst 
bara ikki í veruleikanum – tað 
verður ferð eftir ferð ført fram, 
at talan er um útboð og eftir
spurning. Um hetta var rætt, 
vóru lønirnar á umsorganar-
fakunum met høgar. So at siga 
einki annað virkisøki hevur í 
dag so trupult við at manna 
størvini, sum hesi nú hava. 

Vit hava øll argumentini fyri, at 
umstøðurnar rundan um okk ara 
virkisøki skulu bøtast. Koro nu-
kreppan hevur sett enn eina 
striku undir týdningin av hes
um fakunum, og nú verður 
spennandi, um valdshavararnir 
eisini virðismeta størvini í 
krónum og oyrum. Eftirhondini 
eru tað ikki bert faklærdar 
hendur, sum eru torførar at 
draga at økinum. Vit hava sæð, 
at tey ófaklærdu standa heldur 
ikki í kø fyri at sleppa inn á 
námsfrøðiliga økið at arbeiða.

Okkurt má gerast. Her er ikki 
einans talan um ein lønar-

spurn ing, men eisini um, hvørj-
ar arbeiðsumstøður standa í 
boði. Vit síggja, at gongdin 
hevur verið meira eftirlit við 
arbeiðstíðini, við smálutum í 
gerandisdegnum. At orka verð-
ur brúkt at skipa yvirskipaðar 
leiðslur og reglur, meðan fólk-
ini, sum skulu útinna veruliga 
arbeiði saman við borgarum 
ella børnum, áhaldandi sita 
eftir við einari kenslu av at 
skula megna fleiri og fleiri 
uppgávur í styttri og styttri tíð. 
Undir koronuátøkunum vóru 
fleiri, sum vístu á, at tá bólka
støddir vórðu minkaðar, starvs-
fólkahópurin avmarkaður, aðr ar 
uppgávur avtiknar og kjarnu-
uppgávan sett í hásætið, var 
nógv betri friður yvir starvi-
num, og tey fingu veruliga gjørt 
sítt arbeiði. 

Vit eiga at fáa sett veruligt 
fokus á, hvørjar uppgávur eru 
neyðugar, og hvørjar bert eru 
til hindurs fyri, at arbeiðið 
kann gerast ordiliga. Marran 
hjá okkum øllum, arbeiðs tak-
arum, arbeiðsgevarum, for-
eldr um og avvarðandi, børnum 
og borgarum, er hálvgjørt og 
vánaligt avrik – eingin ynskir 
tað. Tí eiga vit í størri mun at 
seta okkum saman og finna 
betri loysnir, soleiðis at vit øll 
kunnu kenna okkum nøgd við 
okkara avrik.

Oddagrein Jógvan Philbrow, formaður, skrivar
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23 nýggir námsfrøðingar  
av Setrinum í ár
So vóru aftur nýggir námsfrøðingar 
útbúnir til føroyska arbeiðsmarknaðin

Hyggja vit at tølunum seinastu 
mongu árini, so eru alsamt fleiri 
sloppin inn á útbúgvingina. Bara 
broytingin frá seinast í 1980´unum 
frá, at 24 lesandi sluppu inn á 
skúlan annaðhvørt ár, til støðuna í 
dag, har um 35 sleppa inn um árið, 
og talan eisini er um at økja talið 

upp í 48, sigur okkum, at um-
støðurnar eru broyttar. Hetta ber 
boð um, at framgongd hevur verið 
hesi gott 30 árini, útbúgvingin hevur 
verið til.

Avbjóðingin er tó eisini, at náms-
frøðiliga virkisøkið er vaksið við 

Anita Vitalis Poulsen, Anna á Hædd Stampe, Anna Maria Kass Henriksen, Anne Melchior Hansen, 
Barbara S. Reynagarð, Birita Kjærbo Mortensen, Elin Jákupsdóttir Petersen, Elinborg Reynheim, Eyðfríð 
Ísaksdóttir Simonsen, Finn Johannesen, Gerda Olesen, Hallur Thomsen, Helen Vilhelm Lindenskov, 
Helena Heðinsdóttir Jørgensen, Herborg á Mýrini, Jana Kristina Rasmussen, Ken Lindenskov Olsen, 
Kristian Erling Vígdá Højgaard (er ikki á myndini), Linda Krossá Joensen, Rannvá Blástein, Sára 
Jónsdóttir Carlsson, Tóra Kristin Bjørk Tungá og Tóra Zachariasen.
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øgiligari ferð hesa somu tíðina. Ser-
liga á dagstovnaøkinum, ið gjørdist 
kommunalt í 2000. Spurn ingurin í 
dag er, hvørt tað ikki er rúm fyri 
tveimum greinum innan námsfrøði, 
tað sosialnámsfrøðiliga og so 
dagstovnanámsfrøðina.

Nú er fráfaring fyri aldur eisini farin 
at merkjast, og vit síggja á lima tøl-
un um, at umleið 27 námsfrøðingar 
og áleið sam tal á hjálparfólkum 
hava aldur at fara frá longu nú. 
Henda gongd ber í sær, at føroyska 
útboðið av námsfrøðingum ikki fær 
fylgt teirri natúrligu fráfaringini. Í 
stuttum, so tolir arbeiðsmarknaður-
in væl, at fleiri námsfrøðingar verða 
útbúnir, uttan at nakar skal vera 
bangin fyri at vera trokaður til síðis 
av einum útbúnum námsfrøðingi. 
Vit síggja eisini, at nógv av hjálpar-
fólkunum, sum eru í starvi, høvdu 
kunnað tonkt sær eina námsfrøðiliga 
útbúgving.

Vit hava eingi hagtøl yvir, hvussu 
nógvir námsfrøðingar eru komnir 
heim aftur eftir loknan lestur í Dan-
mark, men eg vildi mett, at talið 
liggur um tey 10.

So hóast framgongdina verður tað 
helst rúm tíð, áðrenn vit merkja, at 
fleiri námsfrøðingar eru á arbeiðs
marknaðinum. Tí er tað ein uppgáva 
hjá okkum og arbeiðsgevarunum at 
tryggja, at skilagóðar arbeiðsum-
støður eru til øll, soleiðis at trivn-
aður og vitanardeiling er á arbeiðs-
plássinum. Fyri hjálparfólk og 
náms frøðingar vil tað siga, at 
uppgávan helst er størri, enn hon 
eigur at vera. Hjá hjálparfólkunum, 
tí tey skulu lyfta meira enn tey eru 
“sett” at lyfta. Meðan væntanirnar 
til námsfrøðingin eru hægri, tí tað 
eisini verður væntað ein ávís 

“síðumansupplæring” í gerandisdeg-
num.

Vit skulu tó her frá fakfelagnum 
bjóða tykkum 23 nýggju námsfrøð
ingum vælkomin í hópin – vit gleða 
okkum til at síggja og fáa íblástur 
frá tykkum á arbeiðsmarknaðinum. 
Tað er einki at ivast í – tørvur er á 
tykkum innan námsfrøðiliga yrkið.
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52 ár á  
sama stovni
Nógv er broytt, síðani Hannebeth Dam byrjaði á Vøggu
stovuni Yviri við Strond í 1968. Tá bundu tey klæði upp 
á børnini og kókaðu blæur. Kærleikin til børnini er tó 
óbroyttur hjá Hannebeth, sum nú fer á eftirløn

INGOLF S. OLSEN – PRESS

Tað munnu vera tey fægstu, ið 
kunnu breggja sær av at hava havt 
sama arbeiðið á sama arbeiðsplássi 
alt lívið. Men tað kann Hannebeth 
Dam í Havn.

2. juli fylti hon 67 ár, og 1. august 
gevst hon í vøggustovuni á dag-

stovninum Birkilund við Hoyvíks
vegin í Havn. Tá hevur hon arbeitt í 
52 ár minus ein mánað í somu 
vøggu stovu.

Gaman í er stovnurin fluttur nakrar 
ferðir. 

Tá Hannebeth hevði sín fyrsta 
arbeiðsdag í vøggustovuni sum 15 
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ára gomul 1. september 1968, hús
aðist vøggustovan Yviri við Strond. 

Tað var undangongukvinnan innan 
føroyska dagstovnaøkið Nancy 
Bjørklund, sum hevði tikið stig til 
hesa vøggustovuna – Vøggustovan 
Yviri við Strond – í 1965 saman við 
Birthe Toftegaard. 

Í 1972 varð flutt í onnur og rúmligari 
høli á Lützenstrøð, og har vóru tey, 
til bygningurin við Hoyvíksvegin 
stóð liðugur í 1983. 

Tá fekk stovnurin navnið Vøggu-
stovan og Barnagarðurin á Konm
ans mýru, men tá Tórshavnar 

Kommuna yvirtók hann í 2011 fekk 
hann navnið Birkilund. 

So stovnurin er hin sami, hóast 
hann hevur havt tríggjar ymiskar 
bústaðir hesi nógvu árini, Hanne
beth hevur arbeitt har, og ymisk 
nøvn.

Tá flutt var niðan á Hoyvíksvegin í 
1983, lat barnagarður eisini upp, 
men Hannebeth hevur øll 52 árini 
burtur av arbeitt í vøggustovuni.

Nógv er broytt ígjøgnum øll hesi 
árini. Tá hon byrjaði í starvinum – 
bara 15 ára gomul – fekk hon 
beinanvegin ábyrgdina av einari 
stovu.

- Vit vóru tvær, sum skuldu taka 
okkum av 12 børnum, sum vóru frá 
umleið einum mánað til eitt ára 
gomul. Vit skuldu gera fløskur klárar 
og geva fløsku til tey, har mammur
nar ikki kundu koma at geva bróst, 
vit skuldu hava tey í bað, vaska 
klæði, vaska og kóka blæður, tí ein-
nýtisblæurnar vóru ikki uppfunnar 
tá. Og so sótu vit ímillum børnini á 
gólvinum og bundu, tí tey fóru úr 
sínum egnu klæðum og í vøggu-
stovuklæði, tá tey komu, og megin-
partin – undirbuksur og undir
troyggj ur – bundu vit sjálv. So tað 
var øgiliga nógv praktiskt arbeiði at 
gera, greiðir Hannebeth frá.

Hannebeth hevði givið strang boð um, at 
onki skuldi gerast burtur úr hennara seinasta 
arbeiðsdegi, men tað løgdu bæði starvsfólk 
og børn vertin á – hon fekk bæði gávur, talur 
og upp í leypar av mussum og klemmum. 
Á myndini flokkast børnini um Hannebeth, 
vinstrumegin, og Súsonnu Hoydal Thomassen, 
hjálparfólk, sum vegna starvsfólkini handaði 
Hannebeth gávu og segði nøkur orð
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Men sjálvt um ógvuliga nógv var at 
gera, og hugtøk sum til dømis peda-
gogisk menning vóru býir í Russ
landi, so fingu børnini líka nógv 
uppmerksemi og kærleika tá sum 
nú, vissar Hannebeth um. 

- Tað hevur altíð verið sera umráð-
andi fyri meg veruliga at hava 
eygna kontakt og nærkontakt við 
hvørt einstakt barn hvønn dag. Eg 
elski, tá eg sleppi at skifta teimum 
og leggja tey at sova, tí so veit eg, at 
eg havi havt hasa nærkontaktina 100 
prosent við tey børnini, sigur 
Hannebeth.

Hon hevur øll árini elskað sítt arb-
eiði, sigur hon, og tað er í fyrsta 
lagi, tí hon elskar børnini.

- Sjálvandi hava teir nógvu góðu 
starvsfelagarnir ígjøgnum árini havt 
nógv at siga fyri trivnaðin, men 
nummar eitt er børnini. Eg vil siga, 
at tað eru tey, sum hava hildið meg 
unga og eisini hjálpt mær at berjast 
ímóti sjúkuni. Eg havi mangan bart 
meg niðan í Vøggustovuna, bitið 
pínuna í meg, og tá eg so komi inn 
her, so fái eg hesi klemmini og 
mussarnar og snorið og alt annað, 
so er dagurin fullkomilia reddaður. 
Vit geva teimum nógv, men tey geva 
dupult so nógv aftur. Eg meini tað, 
tað er onki betri, sigur Hannebeth 
og flennir so hjartaliga. 

Tað ger hon ofta, og kensluborin, 
sum hon er, hava tárini eisini lætt 
við at koma fram.

Sjúkan, hon nevnir, er giktin – hon 
hevur bæði giktasjúkuna Morbus 
Bechterew og psoriasisgikt.

Tí hevur Hannebeth í nógv ár verið í 
tillagaðum starvi, og hon er takksom 
fyri tann møguleikan. 

- Eg kann arbeiða færri tímar, alt 
eftir hvussu eg havi tað, men lønin 
er ikki niðursett, tí Almannaverkið 
betalir ein part.  Eg prísi meg 
lukkuliga fyri, at tillagað størv eru 
til, tí annars hevði eg langt síðani 
verið fyritíðarpensjonerað, sigur 
hon.

Hannebeth hevði sín seinasta 
arbeiðsdag 30. juni, tí hon eigur 
feriu til góðar, áðrenn starvstíðin 
formliga endar 1. august.

Kenslurnar bylgdust sum vera man í 
henni henda dagin, og hon hevði 
givið starvsfeløgunum strang boð 
um onki at gera burtur úr, tí, sum 
hon segði, hetta var bara ein 
vanligur arbeiðsdagur – hon skuldi 
nokk koma niðan at siga bei bei ein 
annan dag.

Men tað løgdu tey líka í í Birkilund, 
so Hannebeth fekk bæði gávur og 
rørandi talur frá leiðara og 
starvsfeløgum – og eyka nógvar 
mussar og klemm frá børnunum.

Og so sluppu tár og látur aftur at 
fylgjast eina løtu, meðan hon royndi 
at muta ímóti:

 Eg segði jú, at tit ikki skuldu vága 
tykkum at gera nakað burtur úr, tí 
eg eri ein sovorðin tútimaria.

(Á heimasíðuni hjá Pedagogfelag num er ein 

longri samrøða við Hannebeth Dam, og 

leiðarin í Birkilund, Sanna á Løgmansbø, ger 

eisini nakrar viðmerkingar.)
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Dagstovnanámsfrøði  
í Føroyum ella føroysk 
dagstovnanámsfrøði
Er munur á hesum orðingum, ella merkir hetta tað sama? 
Orð skapa okkum, og tí er áhugavert at kanna, hvat fjalir 
seg aftan fyri orðini, vit velja at brúka.

Er dagstovnanámsfrøði øðrvísi í 
Føroyum, ella er tað tað sama, sum 
vit síggja á dagstovnum í londum 
kring okkum? Eru virksemi, virðir 
og førleikamenning øðrvísi ella tað 
sama? Er munur á barnalívinum, 
ella er tað tað sama? Hvat við 
gerandisnámsfrøðini, er hon tann 
sama á stovnunum kring landið? 

Vit hava ein áhugabólk, sum fegin 
vil "nørdast" um tað, sum hendir á 
dagstovnaøkinum í Føroyum. Lim-
irnir í áhugabólkinum mynda evnini, 
sum vera tikin upp. Evnini eru 
ymisk, alt frá praktiskum avbjóðing-
um, s.s. skiftiklæði og matpakkar, til 
at seta orð á gerandis virksemi, 
størri tilvitska, føroysk sereyðkenni, 
umsorgan, nærvera, "professionalis-
ma", náttúran sum námsfrøðiligt 
amboð, skapandi virksemi o.s.fr.

Men hvat fjalir seg  
aftan fyri orðini
Ofta verður tikið til, at "gløgt er 
gestsins eyga".  Ferðafólk, sum hava 

vitjað Føroyar, hava viðhvørt kallað 
okkara lítla oyggjaland fyri  "The 
Land of Maybe" – orð, sum blivu 
kend av bóklinginum við sama 
navni, sum ein breti skrivaði undir 
krígnum.  

Rætt er, at vit, sum búgva og trívast 
her, tíðliga hava lært, at "mongum 
brestur ætlan", og ein verður 
noyddur at finna upp á okkurt annað 
enn tað, ein hevði ætlað sær. Hetta 
er ein førningur, sum er góður at 
hava, um ein skal trívast í Føroyum. 
Orð, sum koma til hugs, tá ein leitar 
eftir orðum, sum liggja aftan fyri 
hendan førning, eru slík sum 
smidleiki, at vera virkisfús, hava 
áræði, tora og duga at finna loysnir.

Tað er eisini kent, at summi ferða-
fólk, ið koma til landið, blíva bilsin 
at síggja eitt so framkomið land, 
sum hevur nærum alt, onnur lond 
hava, nýmótans handlar, matstovur, 
gott infrakervi, væl lærd fólk, ja - 
sum heild eitt sera vælvirkandi 
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samfelag við alskyns hentleikum, 
hóast vit bert eru uml. 50.000 
íbúgvar. 

Tankar um, at okkurt er øðrvísi í 
okkara dagstovnavirksemi, spretta 
frá, at vit hava vitjað dagstovnar 
aðrastaðni og av vitjanum aðra-
staðnis frá.

Ein romantisk lýsing av 
barndóminum fyrr
Túnið, bøurin, áin, fjøran, ja alt 
grannalagið og nógvastaðni øll 
bygdin var spæliplássið og lívið hjá 
børnunum. Børn vóru fyri tað mesta 
úti og spældu og kundu gloyma seg 
burtur í spælinum. Grannalagið var 
full av spælandi børnum - blikka, 
røvari-politi, hoppa band, bygdu 
smáttur, flakar, fangaðu síl, lakkaðu 
paradís o.a. Børn í øllum aldurs
bólkum spældu saman, og tí fann 
mann ofta onkran av sínum líkum, 
ella ein, ið mann kundi síggja upp 
til.

Í dag verður mangan undrast á, at 
foreldur tordu at lata børnini ferðast 
frítt í

nærumhvørvinum, í á, haga og 
fjøru, uttan at ein vaksin endiliga 
visti, hvar børnini vóru.

Uml. 98% av øllum børnum í Før-
oyum í dag hava sín gerandisdag á 
dagstovni. Ein kann seta spurnatekn 
við, um vit í okkara stremban eftir 
at útvega børnunum námsfrøðiligt 
tilboð á høgum stigi "koma til" at 
broyta grundleggjandi virðir og 
førleikar, sum eru neyðugir fyri at 
liva eitt gott lív á hesum klettum. 
Barnið er tað sama, hóast 
umstøðurnar eru broyttar.
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Nýggj vitan, hugtøk og rák floyma 
inn yvir okkum sum ongantíð áður. 
Orð sum førleikamenning, menn-
ingarætlanir og skipanir av alskyns 
slag kunnu fáa okkum at kenna 
okkum meira virkin, fakliga sterk og 
meira "professionell".

Vit gera ting í bestu meining, og 
skipanir verða gjørdar við tí í huga 
at betra um viðurskiftini bæði hjá 
starvsfólkum og børnum. Veruleikin 
er bara, at ætlanir og skipanir ikki 
altíð hava tann virknað, sum vit av 
fyrstan tíð ætlaðu.

Tá ið vit ikki hava nóg nógv orð og 
vitan um, hvat fjalir seg aftan fyri 
førleikar, sum hava týdning fyri at 
liva og trívast í Føroyum, er vandin 
størri fyri, at virknaðurin ikki 
verður tann, vit ætlaðu.

Tað er gott at fylgja við í, hvat 
hendir aðrastaðni, og at fáa sær 
íblástur og ogna sær nýggja vitan. 

Spurningurin er, um vit í okkara 
stremban "gloyma" at steðga á og 
brúka ta tíð, ið skal til, fyri at 
tryggja, at tann nýggja vitanin 
mennir okkara førleika, ella um vit 
ótilvitað "koma til" at ogna okkum 
vitan, sum hevur við sær, at vit 
missa týdningarmiklar førleikar, 
sum eru neyðugir fyri at liva og 
virka í Føroyum?

Geva vit okkum yvirhøvur stundir at 
hugsa um, hvørt okkara gerandis-

námsfrøði er førleikamennandi, ella 
kýta vit okkum ov nógv í okkara 
stremban eftir at skapa eitt menn-
andi og spennandi námsfrøðiligt 
umhvørvi?

Í okkara stremban eftir at skapa tey 
"røttu" vakstrarviðurskiftini kunnu 
vit "koma til" at taka meira, enn vit 
geva. Ofta síggja vit ikki týdningin 
av førleikum, fyrr enn teir ikki eru 
har, tá okkum tørvar teir.

Námsfrøði í Føroyum eigur at fylgja 
við og fáa sær íblástur og vitan 
aðrastaðni frá. 

Vit vita, at børn vaksa 
og læra av sær sjálv
um, um tey fáa "røttu" 
vakstrarviður skiftini. 

 
JeanJacques Rousseau
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Vantandi orðaskifti, tilvitska og 
orðing av dagstovnnámsfrøði í 
Føroyum hevur kanska við sær, at 
vit ikki eru mótstøðufør mótvegis tí, 
sum kemur uttanífrá, og sum ikki 
neyðturviliga er betri enn tað, vit 
hava.

Áhugabólkurin
Endamálið við bólkinum er at hava 
ein fakligan bólk, har limir við áhuga 
fyri dagstovnanámsfrøði hittast fyri 
at birta upp undir eitt orðaskifti um 
dagstovnanámsfrøði í Føroyum.

Ætlanin er ikki at finna ein sann
leika, men heldur at seta sjóneykuna 
á ymiskleikan og dygdirnar í náms-
frøðini á dagstovnaøkinum.

Sammett við onnur yrki er náms-
frøði eitt lutfalsliga nýtt yrki í Før
oyum. Og tað er sjáldan sett orð á, 
hvat námsfrøðin á dagstovnunum í 
Føroyum tekur støði í.

Hvat eyðkennir føroyskar dag-
stovnar og dagstovnanámsfrøði. 
Hvat kunnu vit læra av hvørjum 
øðrum, soleiðis at vit kunnu síggja 
dygdirnar í ymiskleikanum.

Flestallir stovnar hava námsætlanir, 
ið lýsa teirra endamál og ætlanir, 
men hvussu er við gerandisnáms-
frøðini, hvussu verður arbeiðið lagt 
til rættis, og hvat eyðkennir tað 
føroyska.

Ætlanin við bólkinum er sum sagt 
ikki at finna ein sannleika, men at 
kveikja, deila tankar og vitan og 
saman blíva betur tilvitað um tey 
námsfrøðiligu val, vit taka.

Limatiltøk
Limatiltøkini verða kring landið, og 
vit hava havt okkara fyrsta tiltak í 
Kvívík.

Tá ið vit hava havt fleiri tiltøk, fáa 
vit eisini at síggja, um tað er nakar 
reyður tráður í gerandisnámsfrøðini, 
og um vit finna eina námsfrøði, sum 
eyðkennir arbeiðið kring landið.

Nevndin hevur eisini lagt dent á at 
hava eitt tíðindafólk við til øll lima-
tiltøkini, soleiðis at skrivligt tilfar 
spyrst burturúr.

Hugskotsbanki
Ætlanin er eisini at gera ein hug-
skotsbanka. Ein bólk á Facebook, har 
starvsfólk á dagstovnaøkinum 
kunnu leggja ymiskt tilfar, s.s. 
handaligt virksemi og onnur hug-
skot. Treytin verður tó, at tað er 
okkurt, sum ein sjálvur hevur roynt, 
ella stovnurin hevur gjørt. Hetta 
kann vera við til at geva hvørjum 
øðrum íblástur til virksemi inni sum 
úti.

Tú kanst tekna teg sum lim í áhuga
bólkinum Dagstovnanámsfrøði í 
Føroyum við at gjalda 100 kr á kontu 
9181–5392944 í Betri Banka. 
Limagjaldið er 100 kr um árið.  

PEDAGOGBLAÐIÐ
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Fakfelagssamstarvið er eitt samstarv 
millum Føroya Pedagogfelag, Felagið 
Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, 
Føroya Lærarafelag, Starvs manna-
felagið, Akademikarafelag Føroya og 
Havnar Arbeiðskvinnufelag. 

Fakfelagssamstarvið umboðar uml. 
6.500 løntakarar á føroyska arbeiðs-
marknaðinum. Endamálið við sam-
starvinum er at samstarva um 
felags áhugamál og geva feløgunum 
størri styrki sum samfelagsligur 
bólkur, so til ber at fáa størri ávirk-
an á arbeiðsgevarar og politiska 
myndugleikan. Vit hava fleiri sam
starvsmál, m.a. gera vit hoyrings-
skriv í felag, umframt greiningar av 
samfelagsviðurskiftum, hagtølum av 
ymsum slag og ymiskt fyrireiking ar-
arbeiði í sambandi við lønarsam ráð-
ingar. 

Framtíðarætlan 
Fakfelagssamstarvið ætlar at seta 
sjóneykuna á sálarliga arbeiðsum-
hvørvið hjá okkara limum. Hetta er 
eitt stórt øki, men hugsað verður 
serliga um hugtakið strongd í 
breiðari merking. Flestum kunnugt, 

so kostar strongd samfelagnum 
nógvar krónur, og mangar menn-
iskja lagnur verða skaddar. Vit vita, 
at tað er torført er definera júst, 
hvat strongd er, hvørji viðurskifti 
skulu takast við o.s.fr. Tí vilja vit í 
staðin virka fyri, at kjakið ella 
umrøðan av sálarheilsuni verður  
tikin við sum ein natúrligur partur 
av tí organisatoriska arbeiðsum-
hvørvinum sum hugtak. Hetta er, 
fyri at fokus ikki skal vera á ein-
staklinginum sum ”trupulleiki ella 
veikleiki”, men í staðin á, at saman-
hangur er millum tað sálarliga og 
tað organisatoriska arbeiðsum-
hvørvið. Vit ætla at lyfta kjakið og 
umrøðuna av ”strongd” á hægri stig. 
Hetta er ein stór avbjóðing, men vit 
meta, at avbjóðingin kann brótast 
niður í úrvald tema á teimum ymsu 
fakøkjunum, sum vit vilja skipa í 
nøkur átøk við aktivismu. Enn er 
ikki heilt greitt, hvussu strategiska 
ætlanin verður, men vit eru í gongd 
við fyrireikingararbeiði til eina 
strategi, ið skal stuðla undir ein 
yvirskipaðan boðskap við nøkrum 
serstøkum og viðkomandi átøkum.

Fakfelagssamstarv
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Summarferia 2020
Skrivstovan fer í summarfrí 
frá 20 juli til og við 7. august 
2020.

Eru átrokandi boð, kunnu tey 
send ast til:  
pedagog@pedagogfelag.fo 

Til ber eisini til at ringja 
beinleiðis til formannin, 
Jógvan, á telefon 288576.

Skrivstovan svarar telefonini 
eftir hetta hvønn gerandisdag 
millum klokkan 09.00 og 
15.00. Tó svara vit ikki tele-
fonini fríggjadag.

Samlagstrygging, 
óarbeiðsføristrygging  
og limaskapur
Vit skulu minna allar limir á at 
eftirkanna lønarseðilin og 
hyggja, um limagjaldið verður 
flutt til Pedagogfelagið, og at 
eftirlønargjaldið verður flutt til 
LÍV (Føroya Lívstrygging). 
Lesast kann, akkurát hvussu 
tryggingarnar eru settar 
saman, á heimasíðuni hjá LÍV 
(liv.fo).

Vit á skrivstovuni eru komin 
fram á fleiri, ið halda seg vera 
limir, men eru dottin úr ella 
ongantíð komin í skipanina og 
tískil ikki eru skrásett sum 
limir í Føroya Pedagogfelag. 
Hetta kann í ringasta føri hava 
við sær, at tú ikki hevur rætt 
til tryggingar ella hjálp frá 
felagnum, um tørvur er á tí.

Tímalønt kunnu somuleiðis 
vera í vanda fyri ikki at vera 
umfatað, men kunnu tó tekna 
samlagstryggingina eftir avtalu 
við okkum.

Limaskapurin gevur harafturat 
møguleika at fáa eitt talgilt 
limakort á limaportalinum hjá 
okkum (leinki finnist á heima
síðuni) – limakortið gevur tær 
møguleika fyri at fáa avsláttur 
í ymiskum fyritøkum.

Sáttmálasamráðingar
Sáttmálarnir hjá okkum við 
Fíggjarmálaráðið og Kom mu-
nala Arbeiðsgevarafelagið 
ganga út í oktober í ár. Sum 
støðan sær út, eru fleiri 
fakfeløg, ið framvegis mangla 
at gera nýggjan sáttmála, og tí 
verður áhugavert at vita, 
hvussu ella um arbeiðsgevarin 
megnar at samráðast, áðrenn 
sáttmálarnir hjá okkum ganga 
út. 

Fundarvirksemi
Aðalfundurin 2020 er ikki sett-
ur á skrá enn, tó verður skipað 
fyri ymiskum, har færri fólk 
møta. Aðalfundurin 2020 
verður eftir ætlan í sep tember.

Útbúgving
Hjálparfólkaráðið hevur kann-
að áhugan hjá hjálparfólkum at 
fara undir námsfrøðiliga 
útbúgving, og áhugin er stórur. 
Fleiri enn 50% siga seg hava 
áhuga í at nema sær størri 
bókliga vitan, bæði sum 

námsfrøðing og sum náms-
hjálpari. Tó eru tað áleið 36%, 
sum siga, at ein skipan, ið 
loyvir teimum at arbeiða 
samstundis, sum tey lesa, 
hevði verið ein góð leið.

Námshjálparaútbúgvingin í 
Hovi er farin í gongd, og vit 
eru eisini spent upp á, hvussu 
úrtøkan har verður. Vit vóna, 
at útbúgvingin ger sítt til, at 
fleiri fáa hug at lesa víðari til 
námsfrøðing, samstundis sum 
tey, ið fáa útbúgvingina, verða 
betur fyri fakliga.

Námsfrøðingaútbúgvingin, nú 
á Fróðskaparsetrinum, er 
eisini ment nógv hesi 30 árini, 
hon hevur verði til. Hóast 
fleiri áskoðanir eru um, akku
rát hvussu skipanin er sett 
saman, kunnu vit staðfesta, at 
karmarnir um útbúgvingina 
eru nógv tryggari enn fyrstu 
tíðina, útbúgvingin var til. 
Somuleiðis eru fleiri, ið sleppa 
á útbúgvingina í dag enn fyri 
30 árum síðani. Frá at bert 24 
sluppu inn annaðhvørt ár til 
støðuna í dag, har 35 verða 
tikin inn um árið, og talan er 
um at økja tað upp í 48.

Við verandi gongd verður tað 
tó framvegis trupult at dekka 
frágongdina vegna eftirlønar-
aldur, og tí er framvegis rúm 
fyri øllum nýggjum náms frøð
ingum. 

Tíðindi frá felagnum!

PEDAGOGBLAÐIÐ
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Lóg um almannatrygd 
tænastur og ávirkan 
á námsfrøðiliga 
gerandisdagin
Í januar 2021 kemur nýggja lógin um almannatrygd og 
tænastur í gildi. Hetta er ein umfatandi lóg, sum kemurí 
staðin fyri forsorgarlógina. Lógin kemur at hava ávirkan 
á økið í Trivnaðardeplunum í Almannaverkinum. Í greinini 
vera lýst nøkur øki, har nýggja lógin kemur at ávirka 
námsfrøðiliga gerandisdagin.

Skiftisreglur
Lóg um almannatrygd og tænastur 
er upprunaliga donsk lóg, ið var sett 
í gildi í Føroyum í 1967. Seinni eru 
lógarbroytingar gjørdar. Gamla lógin 
hvørvur tó ikki heilt beinan vegin. 
Tænastur, sum verða settar í verk 
eftir ársskiftið, fara at verða veittar 
eftir nýggju lógini. Tær tænastur, 
sum longu eru í verk áðrenn árs-
skiftið, fara framhaldandi at verða 
veittar eftir gomlu lógini. Hesar 
tænastur flytast yvir í nýggju lógina, 
so hvørt sum tær vera endur skoð-
aðar. Sostatt kunnu starvsfólkini 
koma at arbeiða eftir tveimum 
lógum samstundis í eitt tíðarskeið, 
til tænasturnar hjá øllum borg ar-
unum eru fluttar í nýggju lógina. Tá 
hvørvur gamla lógin.

Gamla lógin samanborin 
við nýggju lógina 
Gamla forsorgarlógin er frá einari 
aðrari tíð. Á tænastuøkinum er lógin 
summa staðni ikki so neyv, og tí 
hevur verið møguligt hjá Almanna-
verkinum at leggja ymiskar tæn-
astur undir greinar, har tað ikki er 
so greitt ásett, hvat kann veitast 
eftir greinini. T.d. er umlætting ikki 
eitt hugtak, sum er í forsorgarlógini, 
hóast tænastan hevur verið veitt í 
mong ár. 

Soleiðis hevur borið til at veita ein 
røð av tænastum, sum ikki bein-
leiðis standa í lógini. Á sama hátt 
hevur borið til at ment tænasturnar, 
hóast lógin á mangan hátt annars 
hevur verið ótíðarhóskandi. 
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Í nýggju lógini eru greiðar ásetingar 
um, hvørjar tænastur kunnu veitast 
og hvussu.  Lógin kann sigast at vera 
ein dagføring, og byggir tænastu-
parturin í lógini í stóran mun á ver-
an di virksemi hjá Almannaverki num. 
Tær tænastur, sum Almanna verkið 
hevur veitt, og sum ikki vóru nevnd-
ar í gomlu lógini, eru nú skipaðar í 
nýggju lógini og í stóran mun á 
sama hátt. Sum áður verður fram-
vegis talan um, at Trivnaðardeplar-
nir veita tænastur eftir eini rakstr ar-
játtan. 

Broytingar 
Hóast nýggja lógin í stóran mun 
byggir á verandi virksemi innan 
tænastur, so eru eisini nýggjar 
ásetingar, sum fáa týdning fyri 
námsfrøðiliga gerandisdagin á 
økinum.

• Endamálið við tænastunum  er 
ásett í §31:

Sosialar tænastur sambært hesi 
løgtingslóg verða veittar við tí 
endamáli, at persónur eftir føri
muni fær ment sínar førleikar, 
varðveitt verandi førleikastig og 
fær neyðuga endurbót, umsorgan 
og røkt.

Ongin yvirskipað endamálsorðing 
hevur verið fyri tænasturnar. Heldur 
hevur endamálsorðing verið sett til 
summar tænastur, í summum førum 
bara í kunngerð. Við nýggju lógini er 
greitt fyri starvsfólkum, hvat yvir-
skipaða endamálið við øllum tæn-
astunum er.

Í lógini er ásett ein umsorganar-
ábyrgd, sum ger greitt, hvat skyldan 
hjá starvsfólki er, og metir Almanna-
verkið at hetta er kærkomið. Áset-
ingin sigur, at Almannaverkið skal 

veita persóni, ið ikki er førur fyri at 
røkja egin áhugamál, neyðuga tæn-
astu sambært lógini, uttan mun til, 
um viðkomandi er førur fyri at geva 
samtykki til tess. Tó kann tænastan 
ikki veitast við tvingsli.

Stuðulstænastur
Í mun til stuðulstænastur eru áset-
ingarnar í nýggju lógini greiðari. Í 
gomlu lógini var t.d. stuðulstænasta 
til børn orðað í nøkrum fáum regl-
um, og ongin kunngerð hevur verið 
til hetta virkisøkið. Hetta hevur 
eisini verið ein orsøk til, at tað 
hevur borið til at veita umlætting til 
børn eftir hesi grein, eins og frítíð-
artilboð v.m. eisini hevur verið veitt 
eftir hesi grein. Í nýggju lógini er 
stuðulstænasta ein tænasta, sum 
fevnir um bæði børn og vaksin, eins 
og tað er ásett, hvør kann fáa hesa 
tænastu.

Umlætting hevur fingið egna heim
ild, og bólkatænastur, sum higartil 
hava verið veittar sum 
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stuðulstænasta verða nú virknis
tænastur. Somuleiðis fer stuðuls-
tænasta framyvir bert at fevna  um 
1-1 stuðul.

Vard bútilboð
Í vardum bútilboðum verður m.a. 
tann broyting, at framyvir skulu 
bústaður og tænasta skiljast sundur. 
Ein grundtænasta verður veitt á 
hvørjum bútilboði, sum er felags fyri 
øll búfólkini. Harumframt skal hvørt 
búfólk hava ásett, hvat teimum 
tørva hvør sær afturat grund tæn-
astuni. Hesin parturin verður kall-
aður einstaklingarættað tænasta. 
Hetta merkir, at starvsfólk saman 
við borgara í størri mun skulu 
greina, hvat hvør einstakur borgari 
hevur tørv á. Tað fer eisini at vera 
møguligt hjá búfólkum í vardum 
bústaði at fáa fylgjara játtaðan til 
ymisk endamál.

Virkisætlan 
Tað er eisini ásett í nýggju lógini, at 
øll, sum fáa tænastu, skulu hava 

eina virkisætlan. Hetta hevur fyrr 
bara verið ásett í mun til vaksin, 
sum hava fingið stuðulstænastu. 
Almannaverkið hevur tó av sínum 
eintingum avgjørt fyri fleiri árum 
síðan, at flestu borgarar, sum fáa 
tænastu, skulu hava virkisætlan. 
Broytingin fyri starvsfólk liggur 
mest í, at tað nú verður neyvari 
ásett, hvat virkisætlanin skal inni-
halda. Virkisætlanin verður eitt 
amboð , sum fakfólk brúka í sam
band við at tænasturnar verða 
veittar, og sum varpar ljós á tey øki, 
ið krevja serligan ans.  Borgarin 
hevur ein virknan lut í, hvat skal 
vera í síni virkisætlan. Tó verður 
eisini møguligt hjá Almannaverki-
num at gera eina virkisætlan, hóast 
borgarin ikki vil viðvirka til hana. Í 
báðum førum er talan um eitt skjal, 
sum stingur út í kortið, hvussu 
arbeiðast skal.  

Flutningsskipan
Ein av nýggju tænastunum verður 
ein flutningsskipan, sum tó ikki 
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kemur í gildi fyrr enn 1. januar 2022. 
Hóast Almannaverkið hevur nógvar 
tænastur kring landið, so hevur tað 
fyri nakrar borgarar víst seg at vera 
trupult at koma til tænasturnar, tí 
tey ikki hava møguleika at nýta 
egnan bil ella almennar flutnings
tænastur. Tað hevur í summum 
førum, alt eftir, hvussu støðan hevur 
verið við normering og tøkum bil-
um, verið møguligt hjá eindini, sum 
borgarin fær tænastu frá, at kunna 
veita koyring. Fyri onnur hevur 
verið ringt at koma til og frá sum-
mum tænastum. Tað er eisini 
óheppið, at munur á hendan hátt 
hevur verið gjørdur á fólki. Við eini 
flutningsskipan verður hesin 
trupulleikin loystur.

Skjalfesting
Tá nýggja lógin í stóran mun byggir 
á verandi virksemið, vera nýggju 
ásetingarnar, við nøkrum undan-
tøkum, eitt framhald av tí arbeiði, 
sum starvsfólkini longu gera. Tó 
verður talan um, at tað fara at vera 
sett størri krøv til skjalfesting av 
arbeiðinum. Hóast dentur longu, 

sum er, verður lagdur á, at borgarin 
hevur sjálvsavgerðarrætt og hevur 
viðvirkan, tá virkisætlanir skulu 
gerast, so verður neyðugt við eini 
ávísari hugburðsbroyting fyri at lúka 
krøvini, sum verða sett í lógini. 

Tvingsil og onnur inntriv í 
sjálvsavgerðarrættin
Ein líka so stór broyting fyri starvs-
fólkini verður lógin um “tvingsil og 
onnur inntriv í sjálvsavgerðarrætt-
in”, sum kemur í gildi, samstundis 
sum lógin um almannatrygd og tæn-
astur.

Hóast heitið á lógini kann virka 
ógvusligt fyri summi, so gevur 
hendan lógin starvsfólkunum møgu-
leikar, sum tey ikki fyrr hava havt. 
Reglur hava verið fyri valdsnýtslu, 
men har hava strangar ásetingar 
verið um, hvat starvsfólk kunnu 
loyva sær, og er hetta eisini gott. 
Men í gerandisdegnum hevur ikki 
verið óvanligt, at starvsfólk eru 
komin í tvístøður í mun til, hvussu 
langt sjálvsavgerðarrætturin gongur 
í mun til umsorgan fyri borgaranum. 
Starvsfólkini eru nærløgd og ynskja 
ikki fyri borgaran, at hann fær 
trupulleikar við t.d. ringum tonnum, 
sum bæði kunnu ávirka trivnað og 
heilsu. Annað dømi kundi verið, um 
vandi er fyri, at borgarar kunnu 
detta, tá tey sita. 

Hendan lógin heimilar, at starvsfólk 
kunnu veita borgara grundleggjandi 
persónliga røkt, og at tey kunnu 
brúka klædnaseðlar at tryggja, at 
borgari ikki dettur úr einum stóli. 
Eisini gevur tvingsilslógin, sum hon 
vanliga verður kallað, møguleika fyri 
øðrum inntrivum í sjálvsavgerð ar-
rættin, sum eru til gagns fyri borg-
aran. 

Ingun M. Jakobsen
Mynd: Almannaverkið
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Fyri at tryggja, at heimildin verður 
nýtt so skynsamt sum til ber, er 
ásett, at loyvi til inntriv skulu fáast 
frá tvingsilsnevndini, sum verður 
sett at meta um neyðug átøk. Her 
verður helst tann størsta tilvenj ing-
in hjá starvsfólkunum, tí umbønir 
um at kunna nýta tvingsil skulu vera 
sera væl skjalprógvaðar. Strangar 
ásetingar eru um grundgeving fyri, 
hví tiltøk eru neyðug, og at ein 
ætlan skal gerast fyri, hvussu slepp-
ast kann undan at nýta tvingsil 
framyvir. Eisini eru ásetingar um, 
hvussu leingi eitt tiltak kann vara. 
Hetta setur stór krøv til starvsfólkini  
um skjalprógvan og mátar at arbeiða 

uppá, eins og tað krevur eina til-
venjing at arbeiða á hendan hátt.

Greiðar leiðreglur  
fyri arbeiði
Starvsfólk eru von við at arbeiða á 
einum øki, sum hevur verið sera 
lítið regulerað, og her kemur broyt-
ing í. Samanumtikið eigur bæði 
Tvingilslógin og Lógin um almanna-
trygd og tænastur at skapa greiðari 
leiðreglur fyri arbeiðinum, hvat 
starvsfólk kunnu loyva sær, og hvat 
tey ikki kunnu loyva sær. Hetta 
eigur at vera við til at skapa ein 
størri tryggleika hjá starvsfólkunum 
í mun til arbeiðsuppgávurnar.
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Slóða fyri 
nýggjari 
útbúgving
At byrja í nýggjum starvi er altíð 
spennandi. Tað var tað eisini hesa 
ferð, men samstundis var tað eisini 
at traðka inn á ein heilt nýggjan pall 
- tað at vera við til at menna og 
byrja eina nýggja útbúgving, út
búgvingina til námsfrøðihjálpara.

Fyrstu dagarnir vóru eitt sindur 
fløkjaligir, har var nógv nýtt, sum vit 
skuldi seta okkum inn í, bara tað at 
skula sita og vera við til at gera 
náms skipan, námsætlanir, útbúgv
ingarbók, lesiætlan og annað, sum 
ikki er vanligt námsfrøðiligt arbeiði, 
virkaði sum ein stórur biti. Men 
spakuliga dag fyri dag, ofta aftan á 
nakað av ørkymlan, so funnu vit 
fram til eina leið, hvussu hetta kundi 
gerast. Tíbetur var nógv gjørt av 
fyrireikingunum, áðrenn vit byrjaðu 
í starvi á Heilsuskúlanum, men alt 
skuldi lagast til tann námsfrøðiliga 
kontekstin, sum er okkara øki.

Tað er stuttligt at byrja í einum 
starvi, har øll tey, sum eru rund-
anum, eru spent upp á at fáa hesa 
nýggju útbúgvingina bygda upp, og 
okkara hjálp var, at tað, sum vit ikki 

vita so nógv um, vita hinir lærar ar-
nir nógv um. So tá vit ivaðust, var 
altíð onkur, vit kundu spyrja, og øll 
hava verið sera hjálpsom.

Hendan fyrsta mánaðin hava vit 
brúkt meginpartin av tíðini til at 
gera ætlanir fyri og rundan um 
útbúgvingina, so tað er ikki fyrr enn 
nú, vit fáa meira tíð at seta okkum 
inn í sjálvt lesitilfarið og gera 
ætlanir um, hvussu vit vilja skipa 
undirvísingina. Tað at undirvísa er 
eisini nýtt, so hvussu hetta skal 
skipast, fara vit eisini at brúka 
nakað av tíð til at seta okkum inn í.

So tað er ein nýggj og spennandi 
uppgáva, vit hava fyri framman, 
sum vit gleða okkum til at fara í 
gongd við.

Longu nú hava vit hugsað og tosað 
nógv um, hvussu vit ætla at skipa 
útbúgvingina. Vit skulu sjálvsagt 
fylgja námsskipan og námsætlanum, 
men vit hava samstundis nógv rúm 
til at leggja hetta til rættis við støði í 
tí, vit halda vera ein góðan máta at 
skipa innihaldið. Vit hava t.d. longu 
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tosað um, at umframt vanligu 
undirvísingina kunnu vit hugsa 
okkum at hava nakað av tvørfak-
ligari undirvísing. Hetta tí, at 
námsfrøðiligt arbeiði er tvørfakligt 
og ofta ikki bert kann bólkast í ein-
stakar lærugreinir, men tær verða 
ofta flættaðar saman. Í útbúgvingini 
skulu eisini verða lagdar inn vikur 
við valgreinum, og eisini er møguligt 
at leggja ætlanir um evnisvikur. 
Onkrar av hesum vikum hava vit 
hugsað um at gera onkra spennandi 
verkætlan, har næmingarnir sleppa 
at royna okkurt meira kreativt og 
tvørfakligt yvir fleiri dagar.

Um vit skulu greiða frá útbúgvingini, 
so er hon skipað so, at fyrsta árið er 
um barnaøkið, so at bæði ástøðiligi 
parturin og starvslæruparturin er á 
hesum øki. Tað seinna árið er tað so 
serøkið, sum verður fakøki, aftur 
bæði í ástøðiliga partinum  og 
starvs læruni. Ta seinnu starvs-
læruna ber til at koyra í tvey, 
soleiðis at ymisk starvslærupláss 
kunnu roynast. Av tí at hetta er ein 
yrkisútbúgving, eru starvslærurnar 
langar, millum 8 og 22 vikur. Hetta 
fer at geva næmingunum møguleika 
at fáa innlit í tann ástøðiliga partin í 
verki. Tann ástøðiligi parturin av 
útbúgvingini tekur tí í stóran mun 
støði  í námsfrøðiliga virkinum, og 
at tvinna hesar saman verður ein 
týðandi partur av innihaldinum í 
útbúgvingini.

Vit gleða okkum til eftir summar-
feriuna, tá næmingarnir byrja, og til, 
at vit skulu royna okkum sum lær-
arar. Sjálvt um summarferia er nú, 
so er ringt at leggja til síðis allar 
tankarnar  um tað nýggja, sum vit 
skulu fara undir. Higartil hava vit 
verið tvær, men aftan á summar-
feriuna verða vit tríggjar, tí tá byrjar 

ein lærari (námsfrøðingur) aftrat, 
tað verður gott, tí so eru vit fleiri, 
sum bæði kunnu stuðla hvørji aðrari 
og vera við til at kveikja og seta í 
gongd alt hetta nýggja.

Tríggir námsføðingar 
eru settir í starv á 
Heilsuskúlanum í Hovi: Kára 
Danielsen (omanfyri) og 
Rakul Nolsøe í Lágabø (t.v.). 
Tann triði námsfrøðingurin 
byrjar eftir summarferiuna
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Ann-Elisabeth 
brennir fyri 
náttúru-
námsfrøði
Hon hevur verið við at menna frítíðarskúlatilboðið í Tórs
havnar Kommunu næstan frá byrjan, men 1. august gevst 
AnnElisabeth Eldevig Joensen sum leiðari í frítíðarskúla
num, sum er knýttur at Skúlanum á Fløtum. Hon heldur tó 
fram í einum pedagogiskum seniorstarvi, sum er knýtt at 
skúla num

INGOLF S. OLSEN – PRESS

Síðani 1. desember 1997 hevur Ann-
Elisabeth Eldevig Joensen verið 
frítíðarskúlaleiðari í Tórshavnar 
Kommunu. Hon bleiv leiðari í 
frítíðarskúlanum, sum var knýttur 
at Venjingarskúlanum, men 
seinni blivu Venjingarskúlin og 
Kommunuskúlin lagdir saman til 
Skúlan á Fløtum, og hon helt fram 
sum frítíðarskúlaleiðari – nú í nógv 
tí størsta frítíðarskúlatilboðnum í 
Tórshavnar Kommunu.

Men 1. august gevst hon sum leiðari, 
beint áðrenn skúlin flytir í nýggja 
stásiliga bygningin á Fløtum ímillum 
Landavegin og Marknagilsvegin. 

Hon gevst tó ikki at arbeiða, men 
heldur fram í einum pedagogiskum 
seniorstarvi hjá Tórshavnar 
Kommunu, knýtt at Skúlanum á 
Fløtum. 

 Nú eri eg 65 ára gomul, og bæði 
skúli og frítíðarskúli flyta í nýggj 
høli og verða umskipað, og tí helt 
eg, at hetta akkurát var rætta løtan 
hjá mær, at lata nýggjar kreftir 
koma til, sigur Ann-Elisabeth.

Í sínum seniorstarvi fer hon millum 
annað at hjálpa nýggja leiðaranum, 
sum ikki eru settur enn, at fáa eina 
góða byrjan upp á frítíðarskúlan í 
nýggjum kørmum.

Ann-Elisabeth hevur altíð brent 
fyri náttúrunámsfrøðini, og 
síðani tey fingu Spíran, sum er 
frítíðarskúlatilboð fyri annan flokk 
í Havnardali, hevur hesin stovnurin 
verið hennara hjartabarn. Spírin 
heldur til partvíst í egnum hølum 
og partvíst í hølum hjá Havnar 
Ríðingarfelag.

Ann-Elisabeth dylir ikki, at tað 
er hennara stóra vón, at eitt 
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náttúrunámsfrøðiligt frítíðar skúla
tilboð kann halda fram í onkrum 
líki, sjálvt um Tórshavnar Kommuna 
sum grundregla ætlar, at allir 
frítíðarskúalárgangirnir – teir eru 
úr 0. upp til og við 2. flokk – skulu 
halda til í nýggja skúlanum.

– Børnini eru í skúla frá klokkan 8 
til klokkan 13 ella 13.30. Tað er ein 
struktureraður dagur, har tey sita í 
stovunum og læra. Sjálvandi hevur 
skúlin eisini kreativ ting, men tey 
eru ikki sjálvboðin og ein partur av 
frítíðin hjá teimum. Tá tey so hava 
frí, so koma tey í frítíðarskúla, og eg 
haldi sjálv, at tað er týdningarmikið 
fyri tey, at tey tá sleppa út til okkurt 
annað. Tað minnist ein frá sær 
sjálvum,at  tá vit fingu frí úr skúla, 
so fóru vit oman á kaiina at fiska 
ella okkurt sovorðið, sigur Ann-
Elisabeth.

Hon vísir á, at fyri børnini kennist 
tað helst, sum at tey eru í skúlu, 
tá tey eru í frítíðarskúla, um hesin 
eisini húsast í sjálvum skúlanum. 
Fyri nógv børn merkir tað í ringasta 
føri ein skúlavika upp á 45 tímar – tí 
vanligi skúlin byrjar klokkan 8, og 
frítíðarskúlin hevur opið frá klokkan 
12 til klokkan 17 hvønn gerandisdag.

– Tey flestu hava styttri dag enn 
hattar, men eg haldi tað vera 
ógvuliga keðiligt, skúladagurin 
verður ov langur, og har hevði 
eg ynskt, at børnini sleppa út til 
eitt annað tilboð í sambandi við 
frítíðarskúlan. Tí ynski eg veruliga, 
at Spírin verður varðveittur. Tað 
verður hann fyribils í eitt til hálvt 
annað ár, men síðani vita vit ikki, 
hvat kommunan ætlar, sigur hon.

– Um hann so verður varðveittur av 
Skúlanum av Fløtum ella í øðrum 
kommunalum høpi, tað kann man 
finna út av. Vit hava leingi bjóðað 
hinum skúlunum í kommununi 
til eisini at brúka Spíran og góðu 

umstøðurnar har. Hann er eisini 
stak væl egnaður í undirvísingarhøpi 
til eitt nú tímarnar í náttúru og 
tøkni, og nógvir lærarar hava sýnt 
tilboðnum stóran áhuga, sigur Ann-
Elisabeth.

Hon heldurtað nevniliga eisini 
hava stóran týdning, at skúli og 
frítíðarskúli arbeiða tætt og væl 
saman.

Eitt argument fyri at flyta 
frítíðarskúlan inn á sjálvan skúlan 
er, at børnini fáa ágóðan av, at 
námsfrøðingar og lærarar arbeiða 
tætt saman.

– Tað eri eg púra samd í, men tað, 
sum nívir meg, er, at tað kanska 
hendir upp á bekostning av frítíðini 
hjá børnunum. Vit kunnu hava 
nokkso nógvar góðar meiningar 
og góð hugskot, men frítíðin hjá 
børnunum, hon er nakað heilt serligt 
og so sera týdningarmikil, og tað er 
hana, sum vit leggja so stóran dent 
á í frítíðarskúlanum – tað má og 
skal vera munur á at vera í skúla og 
so at hava frí, sigur Ann-Elisabeth.

Hon vísir á, at nýggi Skúlin á Fløtum 
eisini fær forskúla, og at allir 
árgangirnir í nýggja skúlanum verða 
trísporaðir. Tað merkir, at barnatalið 
í frítíðarskúlanum kann verða 
nærum tvífaldað samanborið við nú. 

Sum er, eru út ímóti 130 børn 
í frítíðarskúlanum, men eftir 
summarfrítíðina verða tey oman 
fyri 200.

– Tess størri er tørvurin at kunna 
sleppa út, tí vit vita, at tað kann 
elva til strongd og konfliktir, tá nógv 
børn skulu vera saman inni í nógvar 
tímar, sigur Ann-Elisabet.

 

(Ein longri samrøða við Ann-Elisabeth kann 

lesast á heimasíðuni hjá Pedagogfelagnum.)
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Limakort

 P/F Bygma Balslev
10% í avsláttri, fyri kontantkeyp.
Ikki galdandi fyri sertilboð og útsøluvørur.

 Bilrøkt
15% í avsláttri til allar limir uppá olju og 
oljuskift, dekk, reingerð og rustviðgerð.

 P/F Jógvan Weihe
10% í avsláttri av øllum vørum, tó undantikið 
tilboðum og útsølu.

 Valdemar Lützen Byggibúð &  
Lásatænasta & Rustfrí Heilsøla

15% av øllum keypi í handli okkara. Tó so bjóða 
vit 10% av el-maskinum.

 Vælvera fitness
Tilboð til limirnar í Føroya Pedagogfelag

 Brá (Norðskáli)
10% í avsláttri av allari vøru, undantikið 
útsøluvøru og niðursettari vøru.

 Sorella
10% av øllum klæðum! Er bert galdandi fyri 
klæðir! Um vøran er niðursett, verður ikki latið 
10%!

 Hennara
10% í avsláttri av vørum, sum ikki eru 
niðursettar frammanundan.

 Teldutænastan
15% í avsláttri í handilinum og 10% á 
verkstaðnum, undantikið tilboðs og útsøluvørur.

Limakortið gevur avsláttur á hesum støðum. 

(Limakortið er á limaportalinum, sí heimasíðu felagsins)


