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Kanningin Føroya Pedagogfelag, 21.09.2020 

Sent til 1670 limir. 

Svara hava 62 leiðarar, 518 námsfrøðingar og 302 hjálparfólk, tilsamans 882. 

Svarprosent = 52,75% 

Leiðarar vóru ikki spurdir eftir arbeiðsplássi. 

Fjøldin av starvsfólkunum, sum svara, eru á kommunalum stovunum og samsvarar væl við býtið á 

arbeiðsmarknaðinum. 
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Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú í miðal um vikuna, innan námsfrøðiliga starvsøkið? 

 

    

Leiðarar Hjálparfólk Námsfrøðingar  
 

11,3% av leiðarunum hava meira enn eitt starv á námsfrøðiliga økinum. 

13,3% av námsfrøðingunum hava meira enn eitt starv á námsfrøðiliga økinum. 

12,6% av hjálparfólkunum hava meira enn eitt starv á námsfrøðiliga økinum. 

77,4% av leiðarunum siga seg verða javnan órógvað í frítíðini av t.d. starvsfeløgum, avvarandi ella 

sína leiðslu. 

34,2% av námsfrøðingunum og 12,6% av hjálparfólkunum siga tað sama. 
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Hvussu leingi hevur tú verið í starvi á námsfrøðiliga arbeiðsøkinum? 

 

Hvussu leingi hevur tú verið á tínum núverandi arbeiðsplássi? 

 

Ein samanteljing vísir okkum at:  

25% av okkara limum hava verði á starvsøkinum í upp til seks ár, har av 9% hava verði styttri enn 

tvey ár.  

61,4% hava tó verði á sínum arbeiðsplássi í minni enn seks ár, harav 30,2% hava verði styttri enn tvey 

ár. 

  

 

  

   

 

Leiðarar Hjálparfólk Námsfrøðingar  

 
  

 

Leiðarar Hjálparfólk Námsfrøðingar  
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Tíð til annað arbeiði (Grein 10 í sáttmálanum) 

 

Hjálparfólk 

Námsfrøðingar 

 

Leiðarar fingu ikki spurningin. 
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Hvussu nógv er sett av? 

 

Hjálparfólk 

 

Námsfrøðingar 

 

63,2% av hjálparfólkunum og 67,2% av námsfrøðingunum meta at tey hava ov lítla tíð til hendan 

partin av arbeiðinum. 
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Arbeiðslív 

 

Hvat gleðir teg í arbeiðinum 

 

 

 

 

 

 

Hevur tú innanfyri teir seinastu 12 mánaðirnar verið hjá lækna vegna illgruna um strongd? 

 

Her kann nevndast at 15,8% av námsfrøðingunum, í starvast innan kommunalaøki, hava svara ja. 

8,8% av námsfrøðingunum í Almannaverkinum svara ja, og 16,7% av teimum í starvast í fólkaskúlan 

ella annað námsfrøðiligt starv svara ja. 

12,55% av hjálparfólkunum á kommunala økinum svara ja, 13,33% av hjálparfólkunum hjá AV og 

eingin av hjálparfólkunum í starvast í fólkaskúlanum ella annað svara ja. 

   
 

Leiðarar Hjálparfólk Námsfrøðingar  
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Útbúgving 

Ein stórur partur av hjálparfólkunum ynskja sambært kanning  hjá hjálparfólkaráðnum hjá Føroya 

Pedagogfelag (primo 2020) at fara undir útbúgving. 

 

 

Námsfrøðingar og leiðarar hava eisini ynski um útbúgva seg meira. 

  
 

  

 


