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Jógvan Philbrow, formaður, skrivar

Fult er, áðrenn
yvir flýtur
Ávarningarlampurnar blunka,
tokulúðurin ýlir, nú er stundin
komin at fremja orð í verki.
Kanningar eru gjørdar og lagd
ar fram av okkum sum felag, av
ymiskum granskarum, av arb
eiðsgevarum og konsulentum.
Flest allar kanningarnar siga,
at innan námsfrøðiliga yrkið
krevjast ábøtur.
Limir í Føroya Pedagogfelag hava
borið yvir við vánaligu umstøð
unum, tí teir hava havt álit á, at
tær fóru at batna. Men nú
tykist, sum at tolið og álitið er
um at vera máað burtur.
Í tíðarskeiðinum 2016 til 2019
eru 100 nýggir námsfrøðingar
útbúnir á Fróðskaparsetrinum.
Dagstovnaøkið hevur í sama
tíðarskeiði økt starvsfólkahópin
við 148 starvsfólkum og 798
børnum. Men kortini eru 16
færri námsfrøðingar í starvi á
dagstovnaøkinum nú saman
borið við 2016.
Almannaverki tykist heldur ikki
at hava megnað at lokkað fleiri
námsfrøðingar til sín, og tí er
sannlíkt, at tað er fólkaskúlin,
sum nú dregur námsfrøðingar
til sín at arbeiða.
Vit síggja, at tað verður lýst og
endurlýst eftir námsfrøðiligum
starvsfólkum á øllum økjum. Tí
tað er ringt at finna starvsfólk.
Orðatakið sigur “Hann verður

ikki fiskaður við ongum agni”,
og tað er eisini nógv, sum týðir
upp á, at agnið er ov vánaligt,
tá fiskað verður eftir náms
frøðiligum starvsfólkum. Og
bítur onkur á, gongur ikki lang
tíð, áðrenn fiskurin sleppur
húkinum aftur. Ein nýggj kann
ing hjá okkum sigur, at umleið
30 prosent av starvsfólkunum
– námsfrøðingar og hjálparfólk
– eru í størvum teirra í tvey ár
ella styttri.
Fleiri samrøður við tráandi
politikarar hava kveikt vónir
um, at broytingar kundu vænt
ast, men ofta mælir muður, og
fylgir ikki eftir hugur.
Átøkini raka skeivt og taka ikki
støði í tí, sum gerandisfakfør
leikin sigur. Vend má koma í
nú, ella má tað boðast greitt
frá, at vit sum samfelag ikki
ynskja menning, læring og
trivnað á námsfrøðiligu virkis
økjunum, men bert óvirkna
ansing av okkara uppvaksandi
ættarliðum – eisini teimum,
sum hava tørv á námsfrøðiligari
hjálp at megna gerandisdagin
og lívið.

Skeri eg teg her, so
missi eg teg har
Ov nógv er spart og skorið. Í
tráanini eftir effektiviteti hava
vit mist meiningina og enda
málið við námsfrøðiligu tilboð
un
um. At vera stovnsleiðari,
eindarleiðari, ella hvat umsitar
ar nú hava av heitum í dag,

snýr seg ikki longur um at veita
skilagóðar, námsfrøðiligar loysn
ir, ið kunnu veita lívsinnihald
og flyta borgaran ella barnið
longur fram á leið.
Nei, tað snýr seg um botnlinjur
á einum rokniarki – tað snýr
seg um, hvørt tølini eru reyð
ella svørt.

Hann, ið einki vágar,
hann einki vinnur
Vit mugu flyta okkum fram á
leið, vit mugu steðga við hesi
rokniarksstýringini og heldur
savna okkum um at finna tær
skilabestu loysnirnar. Loysnir,
ið kunnu vera við til at fremja
eitt gott, sunt og stimbrandi
arbeiðsumhvørvi – ikki bara tí,
at starvsfólkini eru krevjandi,
men tí tað er tað skilabesta at
gera fyri, at menniskjuni, sum
okkara námsfrøðiligu tilboð
eru rættað ímóti, fáa so gott í
beinið, sum til ber – veri tað
seg á dagstovni, í frítíðarskúla,
eftirskúla, forskúla, fólkskúla,
bústovni,
klubba,
sambýli,
verkstaði ella aðrastaðni.
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Avgerandi samráðingar
Nevndin aftaná sín seinasta fund. Nú snýr tað mesta seg um sáttmálasamráðingarnar. Úr vinstru eru tað Jógvan Philbrow, formaður, Valborg
Hammer, skrivari, Gunnvá A. Hansen, Harald Joensen og Nikkil Heinesen, næstformaður

Mynd: Ingolf S. Olsen - PRESS

Námsfrøðiliga yrkið er í einari kritiskari støðu, staðfestir
Jógvan Philbrow, formaður í Pedagogfelagnum, nú
samráðast skal um nýggjan sáttmála. Og námsfrøðingarnir
eru eftirbátur við lít, tá samanborið verður við aðrar
fakbólkar á sama útbúgvingarstigi

INGOLF S. OLSEN – PRESS
1. oktober gekk gamli sáttmálin
ímillum Føroya Pedagogfelag og
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið,
KAF, út, og 8. oktober handaðu
partarnir síni krøv til nýggjan
sáttmála.
Slagið er so spakuliga byrjað, tveir
innleiðandi fundir hava verið – á tí
fyrra blivu krøvini gjøgnumgingin –
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og nú ræður um hjá báðum pørtum
at finna rætta útgangsstøðið at náa
best møgulig úrslit.

Líkist 2017
Støðan er serlig, tí samráðingarnar
eru byrjaðar, meðan ein onnur faklig
orrusta leikar upp á tað harðasta.
Tað eru samráðingarnar ímillum
Fíggjarmálaráðið og føroysku sjúkra
røktarfrøðingarnir, sum hava rent
seg fastar, og tá hetta blaðið var
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greitt til prentingar, høvdu sjúkra
røktarfrøðingarnir sett hol á sína
triðju verkfalsviku.
– Hetta líkist 2017, tá sjúkrarøktar
frøðingarnir eisini endaðu í verkfalli
mitt í samráðingargongdini. Tað fekk
ávirkan á okkara sáttmála tá, og tað
kann tað sjálvandi gera hesaferð
eisini, sigur Jógvan Philbrow,
formaður í Pedagogfelagnum.
Onki verður sagt um ítøkilig krøv og
smálutir í samráðingunum, meðan
tær eru í gongd, men yvirskipað
sigur formaðurin, at talan sannlíkt
verður um truplar samráðingar, tí
hann heldur støðuna hjá øllum tí
námsfrøðiliga yrkinum í Føroyum
vera kritiska.
Høvuðstrætan í slitnaðu samráð
ingunum ímillum Felagið Føroyskir
Sjúkrarøktarfrøðingar og Fíggjar
málaráðið snýr seg um, at sjúkra
røktarfrøðingarnir vilja hava javnað
munin, sum tær siga vera ímillum
lønina hjá føroysku sjúkrarøktar
frøðingunum samanborið við aðrar
fakbólkar á sama útbúgvingarstigi
og við somu ábyrgd.

Liggja langt undir
Í so máta er støðan ikki betri hjá
pedagogunum. Tvørturímóti, hon er
nógv verri.
– Tað gevur lítla meining hjá okkum
at samanbera við starvsbólkar í
grannalondunum, tí vit eru ikki
eingongd nær námind at vera á
sama stigi sum aðrir fakbólkar í
Føroyum við somu longd á út
búgving. Vit liggja undir lønarlag
num hjá sjúkrarøktarfrøðingunum,
og vit liggja undir lønarlagnum hjá
lærarunum. Og allar tríggjar útbúgv
ingingarnar eru líka langar og eru
enntá á sama útbúgvingarstovni.

– Tosa vit um lærarar og námsfrøð
ingar, so ganga tey og mala um føt
urnar hjá hvørjum øðrum á Setri
num og hava enntá modul saman. Tá
virkar tað eitt sindur absurd, at man
skal koma út til so ymisk viðurskifti
eftir lokna útbúgving, sigur Jógvan
Philbrow.

Spurningur um vilja
Hann heldur, at tað í stóran mun er
ein spurningur um vilja, tá tað
ræður um at gera broytingar í
lønarlagnum, sum veruliga rætta
skeivleikar.
– Eg haldi, at tað er ringt at fáa eyga
á nakran politikk yvirhøvur um
hetta frá landsins síðu. Man tosar í
staðin um at halda aftur, og so snýr
alt seg bara um tað at halda aftur og
ikki um at skapa eitt rættvíst lønar
lag – eitt lønarlag, har møguligir
munir á lønunum geva meining.
Men sum okkara støða er saman
borið við aðrar lønarbólkar, so gevur
tað als ikki meining, sigur Jógvan
Philbrow.

Svár støða
Hann heldur, at námsfrøðiyrkið
yvirhøvur er komið í eina svára
støðu, sum tað er alneyugt, at allir
partar taka í álvara. Greinin ”Børn
ini og starvsfólkini eru tapararnir”,
sum er prentað aðrastaðni her í
blaðnum ber eisini boð um hetta.
– Viðurskiftini versna. Tað er soleið
is, tað í stóran mun upplivist úti á
feltinum. Fólk hava eina kenslu av,
at umstøðurnar eru blivnar truplari
í dag, enn tær vóru fyrr. Støðan má
takast í álvara á øllum mótum. Vit
mangla námsfrøðingar í ólukkumát.
Normeringarnar gerast verri, og
dagstovnarnir klára ikki at halda
lógarkravið um, at tveir triðingar av
starvsfólkunum skulu vera náms
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frøðingar. Ein bati kundi verið, um
námsfrøðiútbúgvingin skrúvaði
blussið upp í nøkur ár, at tey kanska
tóku einar 100 lesandi inn um árið í
eini fýra-fimm ár.
– Men vit mugu ikki gloyma at at
hjúkla um tey fólkini, sum longu eru
úti á stovnunum. Vit mugu syrgja

Jógvan Philbrow, formaður í
Pedagogfelagnum, og Annika
Olsen, borgarstjóri í Havn
og forkvinna í Kommunala
Arbeiðsgevarafelagnum, tá
krøvini vóru handað
8. oktober
Mynd: Ingolf S. Olsen - PRESS

6

fyri, at teir námsfrøðingarnir og
hjálparfólkini, sum eru har, hava tær
umstøðurnar, sum krevjast, so tey
ikki smokka saman undir arbeiðs
byrðuni og søkja yvir í onnur størv
og kanska heilt onnur fak. Tað kann
ikki vera meiningin, sigur Jógvan
Philbrow.
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Børnini og
starvsfólkini
eru tapararnir
Dagstovnaøkið í Tórshavnar Kommunu verður spakuliga
pínt niður, so bæði leiðarar og starvsfólk hoykna undir
strongd og rýma. Orsøkin er ein óbrúkiligur fíggingarleistur
og vantandi politiskur vilji, heldur Maika Samuelsen, sum í
fjør legði kongin sum leiðari í Býlingshúsinum í Maritugøtu

INGOLF S. OLSEN – PRESS
Í níggju ár var Maika Samuelsen
leiðari á dagstovninum Býlingshúsið
í Maritugøtu í Hoyvík, og í níggju ár
bardist hon við Tórshavnar Kom
munu fyri at fáa eina játtan, sum
kundi gera hana føra fyri í at halda
dagstovnalógina, at hava eina
líkinda starvsfólkanormering á
stovninum og at rinda aðrar fastar
og bráfeingis útreiðslur.

mær segði stopp. So tað var fyri at
ansa eftir mær sjálvari, áðrenn eg
fór púrasta niður við flagginum, at
eg mátti sjúkramelda meg. Eg havi
verið eygnavitni til aðrar leiðarar,
sum hoyknaðu undir strongd og
vórðu óarbeiðsførir í langa tíð, og so
illa fyri vildi eg ikki blíva, sigur
Maika.

Vilja ikki rinda prísin

Í mai í fjør orkaði hon ikki meira.
Hon legði kong. 24. mai segði hon
seg úr starvi við virknað frá 1. juli
2019, og okkurt um tvær vikur
seinni fór seinasta sindrið av orku
sama veg – hon bleiv sjúkrameldað
við strongd.

Hon er ikki tann einasti dagstovna
leiðarin í Tórshavnar Kommunu,
sum hevur sagt upp, tí uppgávan
tyktist óloysilig, tí arbeiðsumstøð
urnar vóru ov vánaligar, og strongd
in vann á tamarhaldinum. Teir eru
fleiri við Maiku, og hon ivast ikki í,
at flestu teirra eisini hava somu
høvuðsgrundgeving:

– Tá kláraði eg simpulthen ikki
meira. Eg ætlaði at arbeiða í upp
sagnartíðini, men kroppurin hjá

– Høvuðsorsøkin er, at Tórshavnar
Kommuna einfalt ikki vil rinda tað,
tað kostar at reka dagstovnaøkið á
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– Tórshavnar Kommuna vil einfalt ikki
rinda tað, tað kostar at reka dagstovnaøkið
á einum støði, sum er bæði fakliga og
menniskjaliga ráðiligt og virðiligt. Og tann
viljin var ikki til staðar tey níggju árini, eg
var leiðari í Býlingshúsinum í Maritugøtu,
sigur Maika Samuelsen
Mynd: Ingolf S. Olsen - PRESS

einum støði, sum er bæði fakliga og
menniskjaliga ráðiligt og virðiligt.
Og tann viljin var ikki til staðar tey
níggju árini, eg var leiðari í Býlings
húsinum í Maritugøtu.

Eindarleiðsla
Síðani hon segði upp, er eindar
leiðsla innførd á dagstovnaøkinum í
Tórshavnar Kommunu. Tó at skipan
in fekk mangt toyggið, tá hon var
loyst úr lagdi, hevur Maika Samuel
sen onki prinsipielt ímóti eindar
leiðslu, um so var, at normering,
fyrireikingartíð, lønarjáttanin og øll
hini viðurskiftini vóru í lagi, men
hon leggur dent á, at eindarleiðsla í
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sær sjálvum ikki loysir trupulleikan
við ov lágum játtanum.
– At skipa dagstovnaøkið í eindir
kann gera tað meira smidligt at flyta
pengar ímillum stovnarnar í eindini,
um onkur hevur undirskot, meðan
ein annar hevur yvirskot. Men
eindarleiðsla hjálpir als onki, um
samlaða játtanin til dagstovnaøkið
ikki er nøktandi, og harafturat er tað
eftir mínum tykki púrasta skeiv
raðfesting at brúka tíð og orku upp á
eindarleiðslu, tá ið bæði starvsfólk
og leiðarar rópa eftir fleiri tímum til
arbeiðið á gólvinum, sigur Maika.

HEYSTIÐ 2020

Kommunan harmaðist uppsøgnina,
men um hennara frágreiðing til
evstu ábyrgdarhavarar flutti nakað,
ivast hon tó í.
– Tey hava fingið eindarleiðslu
síðani tá, men sum eg havi frætt,
eru játtanirnar enn alt ov lágar og
enn mangla tímar á gólvinum. Um
so er, er onki vunnið, sigur hon.

Nógv er galið
Í síni uppsøgn lýsir Maika út í æsir
og punkt fyri punkt, hvat tað er,
sum er galið á dagstovnaøkinum í
høvuðsstaðarkommununi, og sum at
enda gjørdi, at hon hvørki sá seg
føra fyri ella orkaði at royna at
tryggja námsfrøðiligu dygdina í
Býlingshúsinum í Maritugøtu, røkja
starvsfólkini, viðlíkahalda húsið og
samstundis halda sína játtan.

Ein seinasta roynd
Maika skrivaði eina tríggjar síður
langa uppsøgn, sum hon stílaði til
Beintu Dalbø, deildarleiðara á barnaog ungdómsdeildini í Tórshavnar
Kommunu, Jóhan Petur Hentze,
trivnaðarstjóra, Gunvør Balle,
forkvinnu í mentamálanevndini, og
Anniku Olsen, borgarstjóra og
forkvinnu í fíggjarnevndini.
– Eg hevði roynt í níggju ár, men nú
eg segði upp, vildi eg eina seinastu
ferð royna at fáa tey, ið hava evstu
ábyrgdina av økinum, at skilja, hvat
hetta snýr seg um, og hvussu álvars
lig støðan er, sigur Maika.

Úr rúgvuni av atfinningum kann
nevnast vantandi samsvar ímillum
játtan og veruligu útreiðslurnar, onki
ella ov lítið lagt upp fyri sáttmála
bundnum lønarhækkingum, at
leiðarin partvíst verður roknaður
upp í normeringina, vantandi játtan
til sjúkraavloysarar, ongin fígging til
sáttmálaásetta fyrireikingartíð og ov
lág normering.

Misvísandi miðaltøl
Ein trupuleiki, tá Tórshavnar Kom
muna býtir sína játtan til dagstovna
økið út á teir einstøku dagstovnar
nar, er, at tey brúka miðaltøl sum
býtislykil.
– Tað er ofta sera ymiskt, hvat starvs
fólkini á teimum ymisku dagstovn
unum kosta, alt eftir, hvussu býtið
er ímillum námsfrøðingar og hjálp
arfólk, og hvønn starvsaldur starvs
fólkini hava. Men kommunan brúkar
miðaltøl fyri alla kommununa at
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áseta játtanina til hvønn einstakan
stovn.
– Tað merktu vit millum annað
sviðan av í Maritugøtu, har miðal
starvsaldurin hjá okkara starvs
fólkum var hægri enn miðalstarvs
aldurin á øllum dagstovnaøkinum í
kommununi. Vit megnaðu eisini so
nøkulunda at halda dagstovnalógina,
sum sigur, at í minsta lagi tveir
triðingar av starvsfólkunum skulu
vera námsfrøðingar. Men tað er jú
ongin fíggjarligur fyrimunur, tí
námsfrøðingar eru dýrari enn
hjálparfólk, greiðir hon frá.

Nýggjar útreiðslur
Listin við atfinningum og áheitanum
og uppskotum til betringar er langur
í uppsøgnini. Tí støðan er bara
versnað við árunum, sigur Maika.
– Eg havi arbeitt sum námsfrøðingur
á dagstovnum í Tórshavnar Kommu
nu í 20 ár, tey seinastu níggju sum
leiðari. Fyrr var tað um ikki annað
soleiðis, at tað vóru tveir posar av
pengum, ein til lønarútreiðslur og
ein til aðrar útreiðslur. Samlaða játt
anin til alt økið er skrúvað soleiðis
saman, at 90 prosent eru til lønar
útreiðslur, og so eru 10 prosent til
rest. Men nú er ein rúgva av út
reiðslum annaðhvørt hækkaðar ella
lagdar afturat tí, sum skal rindast av
hasum 10 prosentunum. Tað eru
millum annað viðlíkahaldsuppgávur,
tryggingargjøld og annað, sum húsa
umsitingin hjá kommununi fyrr tók
sær av, aðrar tænastur frá ymiskum
deildum hjá kommununi og nógv
onnur gjøld, sum ikki blivu játtað
samsvarandi hækkaðum útreiðslum,
greiðir Maika frá.

Skerd normering
Pengarnir rukku einfalt ikki, og í
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fleiri ár boðaði hon fyrisitingini frá,
at hon ikki kláraði at halda játtanina.
Ongin reageraði – fyrr enn tey
knappliga sóu, hvussu stórt undir
skotið, sum hópaði seg upp ár fyri
ár, var blivið. Tá fekk hon boð um, at
gera okkurt við tað.
– Eg bað tey siga mær, hvat eg
skuldi gera, tí sæð út frá einum
fakligum sjónarmiði var tað skeivt
at lækka normeringina, sum er ov
lág frammanundan. Og eg kundi ikki
bara gevast at keypa mjølk, blæur og
spara alla reingerðingina burtur.
– Men svarið var bara, at eg mátti
finna pengarnar – um neyðugt, siga
fólki úr starvi. Eg vísti á, at normer
ingslykilin, vit høvdu arbeitt eftir,
sigur, at tað skulu vera 5,71 starvs
tímar fyri hvørt barn um vikuna, og
vit lógu longu undir tí normeringini.
Men tá var svarið, at normerings
lykilin jú bara var vegleiðandi.
– Hetta merkti, at eg noyddist at
skerja starvsfólkatímarnar og harvið
lækka normeringina enn meira. Men
ístaðin fyri at koyra fólk til hús, játt
aðu øll tey føstu starvsfólkini heldur
at fara ein tíma niður í arbeiðstíð
um vikuna í 15 mánaðir – til vit
raktu nullið aftur – hóast hetta langt
frá var nøktandi, greiðir Maika frá.

Børn og starvsfólk tapa
Tískil fóru starvstímatalið í Býlings
húsinum í Maritugøtu uppaftur
longur niður um sjálvásettu norm
eringina hjá Tórshavnar Kommunu,
enn tað var frammanundan, og tað
gongur út yvir bæði starvsfólk og
børn.
– Í seinasta enda eru tað altíð
børnini og starvsfólkini, sum eru
stóru tapararnir, tá ein kommuna
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ikki vil gjalda tað, tað kostar at reka
eitt dagstovnaøki í samsvari við tað,
sum er námsfrøðiliga rætt at gera.
Einasta loysnin á tí trupulleikanum
er, at Løgtingið lóggevur ein norm
eringslykil, sum kommunurnar
skulu halda seg til. Annars hendir
onki. Tað kann eg staðfesta eftir at
hava rópt upp um hetta í níggju ár,
uttan at tað hevur havt ta allar
minstu ávirkan, sigur Maika.

Bara eitt eiti
Dagstovnalógin hevur onga áseting
um normering, men bara eitt krav
um, at í minsta lagi tveir triðingar
av starvsfólkunum á einum
dagstovni skulu vera námsfrøðingar.

– Men tað er bara eitt eiti, sum bert
fáir stovnar kunnu liva upp til. Tað
mangla jú fleiri hundrað námsfrøð
ingar bara á dagstovnaøkinum, um
hatta kravið skal verða fylgt á øllum
dagstovnunum í landinum, stað
festir Maika.
Umframt trotið á útbúnum náms
frøðingum eggjar fíggingarleisturin
hjá Tórshavnar Kommunu eisini
dagstovnaleiðarunum til heldur at
seta hjálparfólk enn námsfrøðingar,
tí hjálparfólkini eru bíligari, vísir
hon á.

Batar verða til bágar
Vantandi viljin hjá Tórshavnar Kom

Maika Samuelsen arbeiðir nú sum stuðul í einum
serflokki, ið hoyrir til Eysturskúlan, men húsast í
einum av barakkunum í gamla studentskúlanum
í Hoydølum. - Hetta arbeiði er strævið, men tað er
upp á tann rætta mátan. Her kemur námsfrøðin til
sín rætt, og tá eg havi frí, so havi eg frí, sigur hon
Mynd: Ingolf S. Olsen - PRESS
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munu at lata tørv og játtan fylgjast
at, ger eisini nógv av tí, sum Peda
gogfelagið vinnur í sáttmálasamráð
ingum, virðisleyst – í besta føri, tí í
ávísum førum er tað, ið skuldi havt
verið ein bati, vorðið ein beinleiðis
bági. Eitt nú tann eini fyrireikingar
tímin um vikuna, sum Pedagogfelag
ið fekk í sáttmálasamráðingunum í
2012.
– Táverandi borgarstjórin í Havn var
formaður í Kommunala Arbeiðs
gevarafelagnum tá, og hann lovaði,
at kommunurnar fóru at játta peng
ar til nýggja fyrireikingartíman. Men
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í Havn hava vit ongantíð sæð eitt
oyra til hetta endamálið, og fara
starvsfólk at krevja sín sáttmálarætt
har, so fer tað beinleiðis burtur av
normeringini.
– Pedagogfelagið er blivið svartiper í
hasum stríðnum, tí nógv eru ill um,
at felagið ikki hevur gjørt nóg mikið
fyri at tryggja, at fígging fylgdi við
fyrireikingartíðini. Men tað stutta av
tí langa er helst, at bæði normer
ingin av starvsfólkatímum per barn
og aðrir tímar onkursvegna mugu
tryggjast fíggjarliga í lóg, um tað
skal geva nakra meining, sigur Maika.

HEYSTIÐ 2020

Ansing ella námsfrøði
Maika Samuelsen endar sítt upp
sagnarskriv við eini áheitan á tey
fýra kommunalu ábyrgdarfólkini,
sum hon stílaði uppsøgnina til, um
at koma ásamt við seg sjálvi um,
hvat tey ynskja fyri dagstovnaøkið.
”Vilja tit hava ansing ella dygd og
menning? Vilja tit hava inklusjón?
So noyðast tit at viðurkenna, at tað
kostar! Tí um tit ikki vilja gera eina
størri íløgu í dagstovnaøkið, so
verður tað ansing, tit fáa, og tað
haldi eg, at tit mugu standa við og
fortelja, so borgararnir, brúkararnir

og starvsfólkini vita tað”, skrivar
hon millum annað.

Farvæl til dagstovnar
Maika Samuelsen segði ikki bara
farvæl til leiðarastarvið í Býlings
húsinum í Maritugøtu, tá hon segði
upp í fjør, men eisini til alt dag
stovnaøkið. Aftaná summarferiuna
bleiv hon námsfrøðiligur stuðul hjá
einum serflokki á Eysturskúlanum í
Havn. Flokkurin og toymið av náms
frøðingum og lærarum, sum er knýtt
at honum, húsast í einari av barakk
unum í gamla stundeskúlanum í
Hoydølum.
Maika trívist væl í nýggja arbeið
num og ivast í, um hon nakrantíð
fer at starvast á dagstovni aftur.
– Hetta arbeiði er strævið, men tað
er upp á tann rætta mátan. Her
kemur námsfrøðin til sín rætt, og tá
eg havi frí, so havi eg frí. Ein skal
ongantíð siga ongantíð, tí viðurskifti
kunnu broytast, men sum eg síggi
støðuna nú, fari eg ikki aftur á
dagstovn at arbeiða, sigur hon.

(Í næstu útgávu av Pedagog
blaðnum ætla vit at spyrja tey, ið
tá – eftir kommunuvalið – hava
ábyrgd fyri dagstovnaøkinum í
Tórshavnar Kommunu, hvørjar
ætlanir tey hava at um bøta um
vánaligu viðurskiftini, sum lýst
eru í greinini.)
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Námsfrøðingar
skifta ofta starv
Sjálvt um námsfrøðingar hava lætt við at fáa fast starv,
skifta teir títt, vísir nýggj limakanning. Tað eigur at fáa
arbeiðsgevararnar at hyggja at trivnaðinum, heldur
formaðurin í Pedagogfelagnum. Ov nógvir limir í felagnum
líða av strongd í gerandisdegnum

INGOLF S. OLSEN – PRESS
Ein nýggj spurnarkanning, sum
Pedagogfelagið hevur gjørt ímillum
sínar limir, vísir, at limirnir støðast
illa starvinum. At tað í so stóran
mun eisini eru galdandi fyri útbúnar
námsfrøðingar, kemur óvart á
Pedagogfelagið.
Bara 37 prosent av teimum, ið svar
aðu kanningini, høvdu arbeitt á
núverandi arbeiðsplássi í meira
enn seks ár. Tilsvarandi talið fyri
hjálparfólk er 37,7 prosent, meðan
leiðararnir er støðugari – av teimum
hava 56,5 prosent havt núverandi
starvið í meira enn seks ár.
Úrslitið kemur heldur óvart á
Pedagogfelagið.
– Eg hevði roknað við, at hjálpar
fólkini vóru ódrúgv á sínum arb
eiðsplássum, tí vit vita, at tey ofta
bara arbeiða sum hjálparfólk, meðan
tey eru á veg til okkurt annað. Men

14

at námsfrøðingarnir í veruleikanum
eru eitt vet ódrúgvari, sjálvt um teir
at kalla eru tryggjaðir eitt fast starv,
bara teir hava hug til tað, tað hevði
eg ikki væntað, sigur Jógva Philbrow,
formaður í Pedagogfelagnum.

Øll kanningin kann síggjast á heimasíðuni hjá felagnum.
--
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Hvør er tín setan á námsfrøðiliga økinum?
517 svar
Størsti parturin av
teimum, ið svaraðu
kanningini, arbeiða á
dagstovnaøkinum.

(MYNDATEKSTUR:)Størsti
parturin av teimum, ið svaraðu
kanningini, arbeiða á út,
dagstovnaøkinum.
Varskó til arbeiðsgevarar
senda starvsfólkalýsingar
sigur
--

Hann heldur, at kanningin í fyrsta
lagi eigur at geva arbeiðsgevarunum
okkurt at hugsa um.

Jógvan Philbrow.

1670 limir í Pedagogfelagnum vórðu
spurdir í kanningini, og av teimum
svaraðu 882 – 518 námsfrøðingar,
302 hjálparfólk og 62 leiðarar.
Svarprosentið var 52,75.

innsatsøki, har tað hevur týdning
at royna at skapa stabilitet úti á
teimum einstøku arbeiðsplássunum.
Tað merkir, at tað skal arbeiðast
við trivnaðinum hjá tí einstaka
starvsfólkinum, soleiðis at tey eisini
fáa hug at vera sum longst á sínum
arbeiðsplássi, sigur hann.

– Men kanningin gevur eisini okk

(Grafikkur – lagkøkurnar við yvirskriftunum Hvussu leingi hevur tú verið í starvi á námsfrøðiliga
um høvi til at royna at fáa eyga á
arbeiðsøkinum? Og Hvussu leingi hevur tú verið á tínum núverandi arbeiðsplássi?)

– Kanningin gevur jú okkum eina
mynd av, hvussu tað er statt á øki
num. Tað eru kommunur og land,
sum eru arbeiðsgevarar, og eg vóni,
at teir geva kanningini gætur og eru
áhugaðir í, hvussu ofta teir mugu

3

Ov nógv strongd
Í kanningini hjá Pedagogfelagnum
blivu limirnir eisini spurdir um

Úrslit frá spurnakanning, Føroya Pedagogfelag 21.09.2020

Hvussu leingi hevur tú verið í starvi á
námsfrøðiliga arbeiðsøkinum?

3,3%

5,4%

Leiðarar
Hjálparfólk
Námsfrøðingar
Hvussu leingi hevur tú verið í starvi á námsfrøðiliga arbeiðsøkinum?
Námsfrøðingar og hjálparfólk skifta lutfalsliga títt arbeiðspláss
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Leiðarar
Hjálparfólk
Námsfrøðingar
Hvussu
leingi
hevur
tú
verið
í
starvi
á
námsfrøðiliga
arbeiðsøkinum?
Hvussu leingi hevur tú verið á tínum

núverandi arbeiðsplássi?

6 Úrslit frá spurnakanning, Føroya Pedagogfelag 21.09.2020
Leiðarar
Hjálparfólk
Námsfrøðingar
Hvussu leingi hevur tú verið á tínum núverandi arbeiðsplássi?
Arbeiðslív
Hann sigur, at kanningarúrslitini
sjálvandi er partur av samráðing
hjálparfólkunum
og
sløk
10
prosent
grundarlagnum
og styttri enn
25% av okkara limum hava verði á starvsøkinum í ar
upp
til seks ár, har avhjá
9%Peda
havagverði
avár.
leiðarunum svaraðu, at tey innan
felagnum, nú samráðingarnar við
tvey
fyri teir seinastu 12 mánaðirnar
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið
61,4%
hava
tó
verði
á
sínum
arbeiðsplássi
í
minni
enn nýggjan
seks ár, harav
30,2%eru
hava
verði styttri enn tvey
høvdu verið hjá lækna við illgruna
um
sáttmála
byrjaðar.
ár.um strongd.
strongd. Sløk 14 prosent av náms

Einfrøðingunum,
samanteljing
vísir
at: av
sløkokkum
12 prosent
Hvat
gleðir
teg í arbeiðinum

Uppfylging

– Umsorganarfakini liggja høgt, tá
tað snýr seg um strongd, eisini í
grannalondunum. Eg hevði væntað,
at leiðararnir vóru mest strongdir
av okkara limum, men sambært
kanningini er tað námsfrøðingarnir.
Tølini fyri allar bólkarnar eru tó ov
høg, so eisini her má okkurt gerast,
sigur Jógvan Philbrow.

Annars staðfestir formaðurin, at tað
verður neyðugt at fylgja kanningini
upp.
– Tað verða vit einfalt noydd til,
tí henda kanningin staðfestir bara
veruleikan, men ein nýggj kanning
má gerast, um vit skulu finna
orsøkirnar. Eitt nú er tað bara ein

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

Hevur
tú innanfyri teir seinastu
12 ámánaðirnar
hjá
vegna illgruna um strongd?
Strongd-lagkøkustykkini
tykjast lítil
myndini, menverið
tey eru
ov lækna
stór, staðfestir
formaðurin í Pedagogfelagnum
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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
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(MYNDATEKSTUR:)Námsfrøðingar og hjálparfólk skifta lutfalsliga títt arbeiðspláss
--

pinkalítil brotpartur, sum sigur seg

hon beinleiðis av normeringini.

eitt sindur
fyrireikingartíð,
Starvsfólk
halda12
seg
einfalt aftur
(Grafikkurhava
– lagkøkurnar
við av
yvirskriftini
Hevur tú innanfyri
teir seinastu
mánaðirnar
verið hjá
men
kortini
halda
nógv tey flestu,
við at krevja sína sáttmálatryggjaðu
lækna vegna
illgruna
um
strongd?)
at umstøðurnar og møguleikarnar at

fyrireikingartíð, tí hon í so fall fer av

(MYNDATEKSTUR:)
tykjast
lítil álutfalsliga
myndini,títt
men
teytískil
eru ovgongur
stór, staðfestir
(MYNDATEKSTUR:)Námsfrøðingar
hjálparfólk
arbeiðspláss
umhugsaStrongd-lagkøkustykkini
námsfrøðiligaogarbeiðið
eruskifta
normeringini
og
út yvir
formaðurintoluligar.
í Pedagogfelagnum
børnini. Tí er tað eisini avgerandi,
-at vit sum skjótast fáa fíggingina av
-hongur við
ikkiyvirskriftini
ordiliga saman,
fyrireikingartíðini
á pláss,verið
sigur
(Grafikkur–– Tað
lagkøkurnar
Hevur tú innanfyri
teir seinastu 12 upp
mánaðirnar
hjá
men
eg haldi
hava varðhugan
Jógvan Philbrow.
lækna vegna
illgruna
ummeg
strongd?)
av, hví tey svara so. Tað er

(MYNDATEKSTUR:)
myndini,
men tey
eru ov
stór, staðfestir
nevniligaStrongd-lagkøkustykkini
ongantíð sett nøkur tykjast lítil áØll
kanningin
kann
síggjast
á
formaðurin
í
Pedagogfelagnum
játtan og harvið eyka starvstímar
heimasíðuni hjá felagnum.
--

av til fyrireikingartíðina. Tí fer

Í hvønn mun metir tú, at tú hevur tíð, møguleikar og
umstøður til at umhugsa námsfrøðiliga arbeiðið?
302 svar

Í hvønn mun metir tú, at tú hevur tíð, møguleikar og
umstøður til at umhugsa námsfrøðiliga arbeiðið?
518 svar

Hóast tey fægstu starvsfólkini hava nakra fyrireikingartíð, siga tey flestu av teimum spurdu seg hava
toluligar umstøður til námsfrøðiliga umhugsanartíð. Kanska eru tey bangin fyri at krevja sín rætt, tí
tað gongur út yvir normeringina og harvið børnini
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Útbúgvingin
skal eftirmetast
Landsstýrismaðurin vil hava fleiri útbúnar námsfrøðingar,
men hann leggur dent á, at støðið á útbúgvingini ikki má
lækka

INGOLF S. OLSEN – PRESS
Samgongan hevur sett sær fyri at
eftirmeta námsfrøðiútbúgvingina
millum annað við tí endamáli at fáa
fleiri útbúnar námsfrøðingar.
Tað sigur Jenis av Rana, landsstýris
maður í uttanríkis- og mentamálum.
– Uttanríkis- og mentamálaráðið
arbeiðir saman við Búskaparráðnum
við at fáa gjørt eina greining av
útbúgvingartørvinum komandi
tíggju árini innan fleiri útbúgvingar,
námsfrøði er ein teirra. Tá henda
greiningin er liðug fyrst í næsta ár,
verður ein heildarætlan løgd fyri,
hvørji stig skulu takast fyri at økja
um árliga talið av námsfrøðilesandi,
sigur hann.
Sum er tekur Fróðskaparsetrið 36
námsfrøðilesandi inn hvørt ár, og
umframt tað verða umleið tíggju
námsfrøðingar hvørt ár útbúnir á
donskum útbúgvingarstøðum.
Ein spurnarkanning, sum Pedagog
felagið gjørdi í januar í ár, vísir, at
nógv námsfrøðilig hjálparfólk eru
áhugað í at útbúgva seg til náms
frøðing, um tey kunnu taka útbúgv
ingina við síðuna av teirra arbeiði.
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Men tað er ongin gongd leið
landsstýrismaðurin.
– Útbúgvingin av námsfrøðingum er
ein universitetsútbúgving, og ongar
ætlanir eru um at broyta støðið á
útbúgvingini, leggur Jenis av Rana
dent á.
Eftirmetingin skal í staðin helst elva
til størri áhuga fyri útbúgvingini.
– Umframt at taka fleiri lesandi inn,
er helst eisini neyðugt at endur
skoða útbúgvingina, millum annað
við tí í huga, hvønn førleika komandi
námsfrøðingar eiga at hava fyri at
røkja tær uppgávur sum ávikavist
dagstovnar og serstovnar hava. Hesi
økini eru ymisk við hvør sínum
uppgávum og samfelagsskyldum, og
møguliga kundi ein slík nýskipan av
útbúgvingunum á Námsvísinda
deildini fingið fleiri at søkt inn á
útbúgvingarnar, ikki minst at fingið
námsfrøðingarnar at støðast á
ávikavist dag- og serstovnum, sigur
Jenis av Rana.
(Ein longri samrøða við
landsstýrismannin verður í
næsta Pedagogblaðnum)
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- Útbúgvingin av námsfrøðingum er ein universitetsútbúgving, og ongar ætlanir eru um at broyta
støðið á útbúgvingini, sigur Jenis av Rana, landsstýrismaður í uttanríkis- og mentamálum.

Mynd: Uttanríkis- og mentamálaráðið

Talvan
spurnarkanning,
sum Pedagogfelagið
gjørdi ímillum
námsfrøðiligu
Talvan erer
frá frá
spurnarkanning,
sum Hjálparfólkaráðið
hjá Pedagogfelagnum
gjørdi ímillum
námsfrøði hjálparfólkini í
ligu
hjálparfólkini
í
januar
í
ár.
Áhugin
at
lesa
til
námsfrøðing
við
síðuna
av
verandi
arbeiði
januar í ár. Áhugin at lesa til námsfrøðing við síðuna av verandi arbeiðiererstórur
stórur
(MYND, Jenis)
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- Útbúgvingin av námsfrøðingum er ein universitetsútbúgving, og ongar ætlanir eru um at broyta

Limakort
Limakortið gevur avsláttur á hesum støðum.
(Limakortið er á limaportalinum, sí heimasíðu felagsins)
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 verk
staðnum, undantikið tilboðs- og útsøluvørur.

