
Limabólkur fyri námsfrøðilesandi
    
Endamál: 
Endamálið er at savna tey námsfrøðilesandi í ein bólk, hvørs endamál er at skapa eitt netverk fyri tey lesandi, 
og at skapa eitt samstarv millum felag og  lesandi.

Hvør kann vera limur:  
Lógir felagsins siga í § 4, 2.stk. Lesandi, ið eru undir námsfrøðiligari útbúgving, kunnu gerast óvirknir limir 
og gjalda hesir limir ikki limagjald.  
3. stk. Óvirknir limir eru ikki valbærir og hava ikki atkvøðurætt. 
Hetta fevnir um lesandi, sum eru undir námsfrøðiligari útbúgving í Føroyum, uttanlands og umvegis netið.

Fundir:
Nevndin fyri Føroya Pedagogfelag ásetir stovnandi fund í mai 2013. Síðani verður fast fundur í mai, har lesandi 
velja nevnd.
Skipað verður fyri kunnandi fundi fyri nýggj lesandi, tá skúlaárið á Føroya Fróðskaparsetri byrjar, og skipað 
verður fyri kunnandi fundi fyri nýútbúnu námsfrøðingarnar.

Skipan av bólki:
Á fundinum í mai 2013 verður vald ein fimm mannanevnd, har av eitt umboð verður valt til at umboða felagið í 
NLS fyri lesandi. 
Nevndin hittist 4 ferðir um árið og tekur mál upp til umrøðu, sum hava áhuga fyri tey lesandi, teirra útbúgving 
og fyri felagið.  Ein fundur er við nevndina fyri Føroya Pedagogfelag.
Ein ábyrgdarpersónur úr nevndini fyri Føroya Pedagogfelag hevur ábyrgd av samskiftinum millum báðar 
nevndirnar. 
Fundarfrágreiðingar vera sendar felagnum til kunningar.

NLS: 
Hetta er norðurlendskur felagsskapur fyri lesandi á námsfrøðinga- og læraraútbúgvingini. Ein árligur fundur 
verður hildin á vetri í ymsu norðurlondunum uppá skift. Umboð frá lesandiráðnum luttekur á hesum 
árliga fundi. Frágreiðing um støðuna í Føroyum skal skrivast og sendast sekretariatinum undan fundinum. 
Henda frágreiðing skal góðkennast av forkvinnuni, áðrenn hon verður send. Eftir fundin skal nevndin í 
Pedagogfealgnum hava eina frásøgn frá fundinum og eina frágreiðing frá umboðnum fyri tey lesandi um, hvat 
kom burturúr, og um tað eru tiltøk, vit kunnu luttaka í.
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