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Oddagrein

Samanhald gevur styrki

Eitt sterkt fakfelag er ein felagsskapur, 
ið rúmar ymisleika. Ein felagsskapur, 
har limir fáa neyðuga hjálp og stuðul 
til sínar starvsumstøður at útinna sítt 
yrki. Ein felagsskapur, sum kann hjál-
pa og stuðla, ikki bara ymisku bólku-
num innanhýsis í felagnum, men eis-
ini víðari út í samfelagið.

Eitt sterkt fakfelag er eitt felag, sum 
ger mun í øllum lutum í samfelagnum. 

Sum námsfrøðingur er mítt grund- 
ástøði at arbeiða fyri, at øll skulu ken-
na seg heima í felagsskapinum. Øll 
skulu hava kensluna av, at tey eru vird 
og megna uppgávur í lívinum. Øll sku-
lu verða so sjálvbjargin sum gjørligt, 
og vit skulu øll gera mun fyri onnur. 
Vera hjálpsom. 

Hendan hugburðurin havi eg eisini 
roynt at tikið við mær inn í fakfelags- 
arbeiðið. Um vit kenna, at vit hoyra til, 
megna okkara starv, hava ávirkan og 
kunnu gera mun í felagsskapinum, so 
stendur felagsskapurin sterkari.

Endurskoðanin av bygnaðinum í 
felagnum hevur verið stóra 
arbeiðsuppgávan hetta seinasta árið. 
Uppgávan, at greina felagið innaní-
frá og uttanífrá, hevur tikið nógva 
tíð og orku. Tað hevur tó eisini verið 
neyðugt, tí vit skulu skipa okkum á ein 
hátt, ið ber á mál í framtíðini, og sum 
styrkir felagið.

Tað skal ikki vera nøkur loyna, at ser-
liga eftir kjakið á aðalfundinum í 2018 
hava fleiri ivast í, um felagið var fyri 
øll. Hesin spurningurin, hvørt ymisku 
bólkarnir høvdu staðið seg betur ein-
samallir, er afturvendandi. 

Grundleggjandi ástøðið um fakfeløg 
sigur tó, at tess fleiri standa saman, 
sterkari er felagið.

Endamálið við einum fakfelag er í 
størstan mun at vinna betri rættindi og 
arbeiðsumstøður til limirnar. Í Føroya 
Pedagogfelag er ein partur av hesum 
tí eisini at vísa á týdningin av náms-
frøðiliga yrkinum og arbeiðsøkinum. 
Eitt økið, sum í dag fevnir um ymsar 

fakbólkar umframt ófaklærd á sama 
fakøki.

Seinastu árini hevur nógvur ágangur 
frá arbeiðsgevara verið á arbeiðsta-
karan, og nógv orka er brúkt upp á at 
fáa arbeiðsgevarar at virða sáttmálar 
og avtalur. Hetta krevur stórt arbeiði í 
umsitingini hjá felagnum, og ikki minst 
løgfrøðiliga hjálp. Tíverri tykist tað, 
sum  vit oftari og oftari skulu brúka 
løgfrøðiliga hjálp fyri at fáa arbeiðs-
gevaran at halda heilt greiðar sátt-
málaásetingar.

Nevndin hevur støðugt arbeitt við at 
gera eitt uppskot, ið vit meta loysir 
setningin frá aðalfundinum í 2015. 
Lagt fyri nevndina varð: at neyðugt 
er at finna ein bygnað, sum styrkir 
felagið, og har øll kenna seg heima í 
sama felag. 

Hetta uppskotið verður nú lagt tyk-
kum til samtyktar á hesum aðalfundi, 
og tað skuldi havt við sær, at nevndin 
aftur kann brúka orkuna meira proak-
tivt  við atliti at arbeiðsuppgávunum 
komandi árið.

Her er nógv at arbeiða við: normerin-
gar, útbúgving, eftirútbúgving til limir 
og framhaldandi stríðið at vinna betri 
lønar- og arbeiðssømdir. 

Framgongdin er tó eyðsæð, og ar-
beiðsgevarin veit av, at vit ikki bara 
leggja okkum niður, tá hann leggur 
trýst á. Vit krevja okkara rætt. Hetta 
fara vit framhaldandi at gera – okkum 
øllum at frama.

Í blaðnum, tú nú situr við, standa tær 
lógarbroytingar, ið nevndin metir sku-
lu til fyri at styrkja felagið mótvegis ar-
beiðsgevaranum. Her fært tú hugt at 
meiningum um broytingarnar og eis-
ini, hvat endamálið við broytingunum 
er. Vónandi megna vit at geva tykkum 
eina greiða fatan av tí arbeiðinum, ið 
hevur verið gjørt síðani 2015.

Góðan lesihug og vælkomin á aðal-
fund 30. mars 2019.

Formaður: Jógvan Philbrow
Nevndarlimir: Nikkil Heinesen, Gunnvá Akraberg 
Hansen, Halgerð Jacobsen, Elin N. W. Tausen, 
Tiltakslimir: Tordis Streymoy, Valborg F. Hammer, 
Anne Lisa Davidsen

Umsitingin

Jógvan Philbrow, 
formaður
jogvan@pedagogfelag.fo

Birita H. Jacobsen,
umsitingarleiðari
birita@pedagogfelag.fo

Gudny Benjaminsdóttir,
bókhaldari
gudny@pedagogfelag.fo

Bára S. Guttesen,
Fyrisiting/málsviðgeri
bara@pedagogfelag.fo
(barnsburðarfarloyvi)

Nevndin

Martin Nolsøe Simonsen,
Miðlaráðgevi
martin@pedagogfelag.fo

3



5



Á leið 50 fólk stovnaðu Føroya Peda-
gogfelag í 1982. Felagið hevur verið í 
støðugum vøkstri líka síðani, og longu 
í 1986 ynsktu hjálparfólk limaskap í 
felagnum*. Avgerð um, at fólk við men-
ningartarni skulu koma heimaftur til Fø-
roya, og bústovnar, verkstøð og sambý-
li skulu stovnast sum námsfrøðilig 
tilboð, verður gróðrarbotnur fyri serøkið, 
sum veksur seg stórt í 80’unum. Í 1988 
ger felagið fyrstu føroysku sáttmálarnar 
fyri tænastumannasettar pedagogar, 
hjálparfólk og pedagogar á dagstovnum 
í sambandi við, at blokkstuðulsskipanin 
kemur í gildi, og námsfrøðiliga økið 
verður føroyskt málsøki. 

Miðskeiðis í 90’unum endaði eitt 
stríð um sáttmálarættindini fyri dag-
stovnaøkið millum Føroya Landsstýri 
og Tórshavnar kommunu við, at Føroya 
Rættur staðfesti, at rætturin til at gera 
sáttmálar fyri dagstovnaøkið lá hjá 
Føroya Landsstýri. 

Hetta merkti, at felagið longu í 1998 
umboðaði øll starvsfólk á námsfrøðiliga 
starvssøkinum.

Stórur limavøksur
Ein sera stórur vøkstur í limaskara-
num hendir aftur fyrst í 2000, tá 
dagstovnalógin verður samtykt, og 
dagstovnaøkið verður lagt út til kom-
munurnar. Tá fóru kommunurnar at 
byggja dagstovnar, og úrslitið var enn 
fleiri størv á námsfrøðiliga økinum. 
Samstundis víðkast økið hjá limunum 
í Pedagofelagnum til eisini at fata um 
fólkaskúlar, stuðulstænastur o.a. 

Føroya Pedagogfelag hevur øll hesi 
árini tillagað ymisk innanhýsis viður-
skifti, men tørvur hevur eisini verið 
á at endurskoða allan bygnaðin. Tí 
varð bygnaðurin í felagnum tikin upp 
til viðgerðar á aðalfundinum í 2015, 
og har varð samtykt, at nevndin skuldi 
arbeiða við einari endurskoðan av 

felagnum. Aðalfundurin álegði nevndini 
at arbeiða við spurninginum: “Hvussu 
kunnu vit røkka áhugamálum hjá leiðar-
um, námsfrøðingum og hjálparfólkum í 
sama felag”.

Kanna tørvin
Limir takast við í endurskoðanini
Nevndin ynskti, at hetta arbeiðið skuldi 
verða væl úr hondum greitt, og setti í 
verk eina kanning av tørvinum hjá limu-
num. Fyri nevndina hevði tað týdning, 
at hetta arbeiðið var rótfest í ynskinum 
hjá limunum í felagnum. 

Fyrst vóru limirnir spurdir á fleiri 
limafundum um heystið 2015 og um 
várið 2016. Síðani viðgjørdu leiðarar 
og álitisfólk samanumtøkurnar frá 
limafundunum nærri á heysti 2016 og 
veturin 2017. Úrslitið av hesum arbeiði 
løgdu fimm arbeiðsbólkar fram á aðal-
fundinum í 2017. Limirnir vildu hava, 
at hugt varð eftir sjálvum bygnaðinum, 
limarøktini, arbeiðsumhvørvinum, 
sjónliggerð av fakinum og styrking av 
fakinum.

NEVNDIN AVGJØRDI 
SÍÐANI AT FÁA GJØRDA 

GRENING AV 
FELAGNUM ÚTFRÁ 

SPURNINGINUM: 
HVUSSU SÆR 

SAMFELAGIÐ FØROYA 
PEDAGOGFELAG

Nevndin avgjørdi síðani at fáa gjørda 
greining av felagnum út frá spurning-
inum: hvussu sær samfelagið Føroya 
Pedagogfelag. Síðani skuldi endaligt 
uppskot setast saman og leggjast fyri 
aðalfundin. 

Í fyrstu atløgu var ætlanin, at lesandi á 
samfelagsdeildini hjá Fróðskaparsetri 

Føroya skuldu gera hesa greining. 
Har var tó ikki áhugi fyri uppgávuni, og 
komu síðani samráðingar, verkfall og 
verkbann ímillum, sum forðaðu fyri, at 
arbeiðið kundi gerast liðugt. Síðani fekk 
nevndin í staðin stjórnmálafrøðingin 
Regin Berg at gera greiningina.

Ráðgeving og menning
Niðurstøðurnar frá bólkunum vóru, 
at limir felagsins ynskja sær nógv av 
felagnum. Limirnir ynskja, at felagið 
kann veita styrk og holla ráðgeving í 
mun til teirra gerandisdag og tryggja 
starvsrættindi og løn. Limirnir ynskja 
eisini, at felagið gevur umstøður til fak-
liga menning og samanhald, og ynskja, 
at námsfrøðiliga fakið verður styrkt 
og gjørt sjónligari. Limirnir ynskja, at 
felagið er við til at varpa ljós á náms-
frøðiliga arbeiðsøkið og framhaldandi 
arbeiðir við at betra um lønirnar og 
arbeiðsumstøðurnar. Og limirnir ynskja 
at síggja starvsbólkarnar aftur í byg-
naðinum. 

FØROYA PEDAGOG-
FELAG HEVUR KLÁRAÐ 

SEG LÍKA VÆL SUM 
ONNUR FAKFELØG

Greiningin hjá Regini Berg vísti, at fak-
felagið megnar tær uppgávur, ið kunnu 
væntast av einum føroyskum fakfelagi. 
Føroya Pedagogfelag hevur klárað seg 
líka væl sum onnur føroysk fakfeløg.

Uppskotið til lógarbroytingar í sam-
bandi við bygnaðin av felagnum, sum 
verður lagt fram á aðalfundinum 30. 
mars, tekur útgangsstøði í arbeiðinum 
hjá bólkunum og greiningini hjá Regini 
Berg, og tað hevur til endamáls at 
styrkja um fólkaræðisligu umboðanina 
og møguleikarnar fyri ávirkan á felagið.

(les víðari á næstu síðu)

Nýggjar tíðir krevja 
nýggjan bygnað
Rithøvundar: Elin N. W. Tausen/Jógvan Philbrow

HEVUR TIL ENDAMÁLS AT 
STYRKJA UM 

FÓLKARÆÐISLIGU 
UMBOÐANINA OG

MØGULEIKARNAR FYRI
ÁVIRKAN Á FELAGIÐ
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Nýggi bygnaðurin
Stovnast skulu trý ráð fyri starvs-
bólkarnar: leiðarar, námsfrøðingar 
og hjálparfólk. Hetta gevur nevndini, 
saman við ráðunum, betri møguleika 
at viðgera og fáa íblástur til, hvussu 
ymisku viðurskiftini hjá starvsbólku-
num kunnu viðfarast. Eru serlig viður-
skifti hjá hjálparfólkunum, so ráðførir 
nevndin seg sjálvsagt við hjál-
parfólkaráðið. Eru serlig viðurskifti hjá 
námsfrøðingunum, ráðførir nevndin 
seg sjálvsagt við námsfrøðingaráðið. 
Og sama er galdandi fyri leiðararáðið.

Við hesum ber til hjá fak-
felagsáhugaðum at fara til eina 
fólkaræðisliga nevndarskipan, har 
tað er áhugin fyri fakfelagsarbeið-
num, sum skal dríva verkið, meðan 
avbjóðingarnar hjá leiðarum, náms-
frøðingum og hjálparfólkum verða 
viðgjørdar av ráðunum. Tí er eisini 
neyðugt at broyta valskipanina hjá 
felagnum, soleiðis at hon verður 
einfaldari: Ein limur – eina atkvøðu 
til nevndarval og eina atkvøðu til 
ráðsval.

Styrkja fakið
Nýggju fakligu áhugabólkarnir skulu 
verða við til at tryggja, at fakið gerst 
sjónligari í samfelagnum og millum 
limirnar. Við hesum fáa limir møgulei-
ka at samstarva, hugleiða, samskipa 
og kunna um faklig átøk á júst teirra 
serliga arbeiðsøki. Hetta er neyðugt, 
tí at námsfrøðiliga økið røkkur so 
víða, sum tað ger í dag.

BETUR ÍLATIN AT 
LOYSA ELLA VIÐGERA 

FJØLTÁTTAÐU 
AVBJÓÐINGARNAR

Eitt sterkt felag
Broytingarnar við ráðunum og fak-
ligum áhugabólkum hava við sær, at 

nevndin í felagnum kann vera betur 
ílatin at loysa ella viðgera fjøltáttaðu 
avbjóðingarnar, ið limir felagsins 
standa við, óansæð um tað eru 
hjálparfólk, námsfrøðingar, leiðarar 
ella tey, sum arbeiða á sosialped-
agogiska økinum, dagstovnaøki-
num, frítíðarøkinum, eldraøkinum, 
skúlaøkinum ella øðrum náms-
frøðiligum øki.

Broytingarnar geva fleiri limum 
møguleika at mynda felagið. At fleiri 
limir fáa sett síni fingramerki á virk-
semið hjá felagnum. Felagið fær fleiri 
streingir at spæla á, og tískil kunnu 
vit spæla torførari løg. Soleiðis fáa 
vit eitt sterkari felag, sum eisini kann 
umboða teg í framtíðini.

BROYTINGARNAR 
VARÐVEITA EITT 
STERKT FELAG 

ÚTEFTIR

Broytingarnar eru við til at styrkja 
felagið inneftir – og skal varðveita eitt 
sterkt felag úteftir.
Samanhald gevur styrki, fjølbroytni 
gevur møguleikar.

*Hjálparfólk í býlingshúsum í 
Tórshavnar kommunu vóru fyrstu 
árini limir í Tórshavnar kommunala 
starvsmannafelag. Tá tað felagið 
varð niðurlagt, komu tey á leið 30 
hjálparfólkini í Pedagogfelagið.

Leiðarar á námsfrøðiliga økinum høvdu 
fleiri avbjóðingar sum limir í Pedagog-
felagnum. Mangan kendu leiðarar seg 
kroystar sum fakbólk, tí um ósemjur 
vóru, so umboðaði felagið nærum 
altíð starvsfólkið heldur enn leiðaran. 
Praktiskar umstøður í fyrisitingini hjá 
Pedagogfelagnum vóru høvuðsorsøkin 
til tess. Umsitingin í felagnum taldi bara 
eitt málsviðgerðarfólk, og tí vóru mál 
millum starvsfólk og leiðarar ofta 
viðgjørd einans frá einari síðu. 

Miðskeiðis í 00’unum umhugsaðu 
leiðarar at fara úr felagnum, tí teir kendu 
seg ikki nóg væl umboðaðar í felagnum. 
Við stovnsetingini av leiðararáðnum í 
2007, og síðani einari styrktari 
umsiting við tveimum málsviðgerðum 
í 2008 var nú lættari at viðgera mál frá 
tveimum sjónarhornum, og fakliga vórðu 
áhugamálini hjá leiðarunum betur rótfest 
í felagnum. 

Rødd í felagnum
Leiðararnir høvdu nú eina rødd í 
felagnum í mun til nevnd, umsiting og 
hinar limirnar, sum bæði kundi varpa ljós 

á konkretar og yvirskipaðar avbjóðingar 
hjá leiðarunum. 

Leiðararáðið tryggjar, at nevndin í 
felagnum støðugt er vitandi um leiðarar 
sum limabólk í felagnum, og tað ivast 
leiðararáðið ikki í hevur havt stóra ávir-
kan á, hvussu væl leiðarar í dag støðast 
í felagnum. Leiðararáðið tryggjar eisini, 
at nevndin hevur innlit í leiðarar sum 
limabólk, leiðarar hava eitt arbeiðs-
forum, har tað, sum er viðkomandi 
fyri leiðarar, kann viðgerast, og Ráðið 
tryggjar eisini, at leiðarar eru sjónligir í 
sambandi við samráðingar. 

Leiðararáðið skipar seg sum eina 
nevnd, ger virksemis- og fíggjarætlan 
og skipar fyri tveimum fakligum døgum 
um um árið, har virksemi hjá leiðarum 
verður sett á breddan. 

Umframt, at ráðið arbeiðir út frá reglu-
gerð fyri leiðararáðið, hevur ráðið skipað 
fundarvirksemi, eisini við nevndina. 
Leiðararáðið hevur eisini fasta manna-
gongd, tá ið mál eru, ið ráðið gerst ein 
partur av. 

Um nýggi bygnaðurin verður góðtikin á 
aðalfundinum, so vil leiðararáðið møtast 
við hini nýstovnaðu ráðini og sparra um, 
hvussu ráðini í felagnum kunnu leggjast 
til rættist.  

Styrkja limabólkarnar
Leiðararáðið er ikki í iva um, at ein byg-
naður við ráðum til størstu limabólkarnar 
í felagnum – leiðarar, námsfrøðingar og 
hjálparfólk – fer at styrkja um røddina 
hjá teimum størstu limabólkunum í 
felagnum, og harvið koma allir limir at 
kenna seg meira heima í felagnum. 

Uppskotið um at kunna stovna áhuga-
bólkar væntar Leiðararáðið eisini 
fer at geva enn smærri limabólkum í 
felagnum, sum hava meira sermerk-
ta fakligheit, betri møguleikar at seta 
sjóneykuna á  júst teirra fakøki, sum 
kann styrkja samleika og fakligheit 
hjá teimum, umframt at tað kann geva 
íblástur til aðrar limir í felagnum til teirra 
fakøkið, um úrslitið hjá fakbólkunum 
eisini verður miðlað út til hinar limirnar.

“Vóru á veg út, og blivu eitt ráð”
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Greiningin av Føroya Pedagogfelag 
vísti, at størri fakfelagið er, og færri 
fakfeløg eru á starvsøkinum, størri 
ávirkan hevur fakfelagið. 

Hetta vísir seg bæði teoretiskt, og 
tá ið samanborið verður við onnur 
fakfeløg. Teoretiskt, tí ein betur fær 
gagnnýtt orkuna, ein hevur, og fær 
størri politiska ávirkan. Samanborið 
við onnur fakfeløg í Føroyum, so 
sæst ofta, at feløg á sama starvsøki 
heldur arbeiða móti hvørjum øðrum 
enn stuðla hvørt øðrum. Og 
samanborið við t.d. í Danmark, har 
virðingin fyri fakinum og lønini ikki 
stendur betur, tó at fakbólkarnir 
hava ymisk fakfeløg.

Tankin, at tað er betri fyri limirnar 
í einum fakfelag við fleiri fakból-
kum at fara sundur í tvey ella fleiri 
feløg, kann sýnast sannførandi. 
Tað kunnu verða ávísar andsøgnir 
millum ynskini hjá ymsu bólkunum 
í fakfelagnum. Verður farið sun-
dur, so kann ein savna seg um at 
umboða ein bólk, og er tankin, at 
tað so gevur ein sterkari fakligan 
profil. Vansin við hesi tankagongd 
er tó avmarkaða politiska tyngdin 
og ávirkanin, orsakað av vantandi 
fíggjarligari orku, sum í síðsta enda 
ger felagið fakliga veikari. 

Sjálvt tey fakfeløg í Føroyum, sum 
hava flest limir, eru lítil. Fíggjarli-
ga orkan er ikki til at taka sær av 
øllum tí, sum limirnir fegnir vildu, at 
fakfeløg gera. 

Óansæð hvat fakfelag talan er um, 
so kundi ein ynskt, at tey gjørdu 
meira. Minkar limagrundarlagið, so 
minka eisini tey tilboð og tær 
tænastur, sum fakfelagið kann veita 
- um ikki limagjaldið fer upp. 

Kjarnuuppgávan hjá fakfelagnum 
er lønarspurningurin og arbeiðsum-
støður. Tískil verður orkan í einum 
fakfelagi fyrst og fremst brúkt til 
tað. Øll vilja sjálvsagt hava meira í 

løn. Síðani kemur fakligi profilurin, 
politiska ávirkanin annars og at ávir-
ka, hvat almenningurin heldur um 
starvsøkið hjá limunum. Tí er tað 
ósannlíkt, at tann fyrimunurin, ein 
kundi fingið av at farið sundur, kann 
førast út í verki við verri fíggjarligari 
orku og uppaftur færri starvsfólkum.

AVBJÓÐINGIN VIÐ 
VIRÐING FYRI 

NÁMSFRØÐILIGA 
ØKINUM ER 

GALDANDI KRING 
ALLAN HEIMIN 

Samanber ein Føroya Pedagog-
felag við fakfeløgini í Danmark, 
so er heldur einki, sum bendir á, 
at tað er skilagott at fara sundur. 
Um nakað, so er støðan í nógvum 
førum verri í Danmark, tá um ræður 
arbeiðsumstøðurnar og virðing fyri 
fakinum, tó at tað eru fleiri fak-
feløg. Avbjóðingin við virðing er so 
generelt galdandi fyri námsfrøðiliga 
økið kring allan heim, at tað er sera 
ósannlíkt, at tað hevur samband 
við, hvussu fakfeløgini kring heimin 
eru uppbygd. 

Somuleiðis er arbeiðsmarknaðurin 
grundleggjandi øðrvísi í Danmark. 
Fakfeløgini eru limir í høvuðsor-
ganisatiónum, ið samráðast um 
høvuðsavtalur og aðrar arbeiðsræt-
tarligar avtalur og luttaka í nógvum 
av politiska arbeiðinum. Harumframt 
hevur ein siðvenju fyri felags lønar-
samráðingum – og tí eru fakfeløgini 
partur av einum nógv størri felagi 
enn nakað, vit kunnu samanbera 
við í Føroyum.

Tekur ein t.d. heilsuøkið í Føroyum, 
so er somuleiðis lítið, sum bendir 
á, at tað er ein fyrimunur at fara 
sundur. Ymsu fakfeløgini koma ofta 
við mótstríðandi útmeldingum og 
umbønum, eins og dømi eru um, 
at okkurt fakfelag aktivt arbeiðir 

fyri at halda hini uttan fyri ávirkan. 
Tískil endar tað ofta við, at politiska 
skipanin einki ger ella hyggur burtur 
frá tí, sum tey einstøku fakfeløgini 
siga og vísa á.

Í mun til almenna kjakið hevur hetta 
eisini við sær, at umstøður, sum 
kunnu vera veruligir trupulleikar, 
bara verða fataðir sum klandur. Tað 
endar við orð móti orði, og úrslitið 
er, at við tíðini troyttast fólk og lurta 
ikki eftir týdningarmikla boðskapi-
num.

Tískil er niðurstøðan rættiliga greið. 
Einstaki limurin fær meira burturúr, 
tess størri felagið er. Fleiri tilboð, 
størri politiska ávirkan, og úrslitið er 
eitt fakfelag við størri styrki, tá um 
ræður kjarnuuppgávurnar viðvíkjan-
di løn og arbeiðsumstøðum. 

Í longdini er tað tí helst best fyri 
fakfelagsrørsluna í Føroyum, um 
fakfeløgini finna saman í størri 
meginfeløg. Hetta letur eisini upp 
fyri, at einstøku fakfeløgini kunnu 
brúka meira orku uppá tað fakliga 
heldur enn orkukrevjandi 
kjarnuuppgávurnar.

Pedagogfelagið - fleiri 
møguleikar við samanhaldi
Rithøvundur: Regin Berg

EINSTAKI LIMURIN 
FÆR MEIRA 

BURTURÚR TESS 
STØRRI FELAGIÐ ER

Háttalag og uppgávuorðing

Greiningin av Føroya Pedagog-
felag bygdi á klassiskt sam-
felagsfrøðiligt háttalag. Berandi 
parturin var samanbering við 
onnur fakfeløg og uppbýti av 
fakfeløgum í Føroyum, sa-
manbering við serliga danska 
arbeiðsmarknaðin, og viður-
kenda teoretiska og faktuella 
vitan um felagsskapir, sam-
starv og politiskt arbeiði. Stórur 
partur av arbeiðstíðini fór til at 
gjøgnumganga útlendskar kan-
ningar og greiningar og hava 
samrøður við formenn/-kvinnur 
og starvsfólk í fakfeløgum. Upp
-gávuorðingin var opin, skilt á 
tann hátt, at einki ynski var um 
nakra ávísa niðurstøðu.10 11



Eg haldi tað er jaligt, at nevndin gjarna 
vil gera felagið meira viðkomandi fyri 
limirnar og vil geva øllum bólkunum í 
felagnum betri møguleika at vera 
hoyrdir. Eg haldi tað eisini vera 
áhugavert, at hetta uppskotið leggur 
upp til at skilja fakfelagspolitisku síðuna 
burtur frá tí reint fakligu síðuni. 

Eg havi tó ikki endaliga gjørt av, um eg 
haldi uppskotið til bygnaðarbroytingar 
vera rætta loysnin. Er uppskotið loysnin 
upp á teir trupulleikar, sum eru í 
felagnum? Í veruleikanum haldi eg kan-
ska, at eitt gott kjak er líka týdningar-
mikið sum at gera bygnaðarbroytingar 
og er nakað, vit ikki mugu køva.

Eg vænti, at trý nýggj ráð verða eins 
trupul at manna, sum nevndin hevur 
verið tað, og at deila felagið sundur í 
fakligar stættir ger bara gjónna ímillum 
bólkarnar breiðari og misálitið størri.

Tað skal tó eisini sigast, at núverandi 
nevnd hevur gjørt nógv fyri at vera 
sjónlig runt í landinum og koma út til 
limirnar og harígjøgnum gjørt felagið 
meira nærverandi og atkomiligt fyri lim-
irnar. Og tað haldi eg er týdningarmikið.

Síðani 2015 hava nógvir limafundir 
verið fyri álitisfólk, leiðarar og limir 
annars, so øll eru væl og virðiliga 
kunnað um nýggja bygnaðaruppskotið. 
Limir hava altíð havt møguleika at 
ávirka nevndina, men við ráðunum 
verður tað enn betri. 

Ráðini fáa felagið at sýnast meira 
opið og kanska eisini breiðari. Og so 
vænti eg eisini, at ráðini verða góð fyri 
nevndina, til dømis tá samráðingar 
eru, ella í sambandi við betur at lýsa 
starvsviðurskiftini hjá fakbólkunum í 
felagnum. 

Áhugabólkarnir kunnu eisini vera ein 
góður máti at styrkja um fakligheitina, 
tí teir leggja upp til, at tað verður farið í 
dýpdina við ymsum fakligum evnum. 

Allir limir eru væl kunnaðir um byg-
naðaruppskotið, so eg vænti, at flestu 
limir kenna seg aftur í uppskotinum. 
Nevnd og umsiting í felagnum hava 
uttan iva gjørt eitt megnar arbeiði. 
 

Hetta, at skipa felagið í trý ymisk ráð – 
eina ‘paraplyorganisatión’ –  gevur ym-
isku bólkunum í felagnum møguleika at 
venda sær til ráðið, sum umboðar tey, 
og umvegis ráðini skuldu limirnir hvør 
sær kent seg umboðaðar í felagnum. 
Sjálv haldi eg, at hetta er ein skilagóð 
loysn, tá ið ynskið er at vera saman í 
einum felag.

Áhugabólkarnir geva so harafturat 
limunum møguleika at arbeiða saman 
tvørtur um høvuðsbólkarnar við teimum 
serligu áhugamálunum, sum eru innan 
eitt so breitt arbeiðsøki.

Eg haldi, at hetta er áhugavert og kundi 
verið  ein skilagóð loysn til eina støðu, 
sum á ongan hátt er ókompliserað.

Eg meti tó nakrar avbjóðingar í 
sambandi við samleikan hjá 
Pedagogfelagnum tó vera eftir enn, 
sum eiga at verða loystar í nærmastu 
framtíð. Lógir felagsins eiga at verða 
endurskoðaðar, so tær bjóða javnbjóðis 
viðurskifti fyri allar limir – og her hugsi 
eg kanska serliga um hjálparfólkini, har 
neyðugt verður at finna eina loysn, so 
vit ikki hava a og b limir í felagnum. 

Sum heild haldi eg tó hetta uppskotið 
verða eitt stig á røttu leiðini.

“Uppskotið leggur upp til 
at skilja fakfelagspolitisku 

síðuna burturfrá tí reint 
fakligu síðuni”
Jakob Skaaning, Vági

“Ráðini fáa felagið 
at sýnast meira 

opið”
Birita Lambaa, Fuglafjørður

“Hetta er ein 
skilagóð loysn” 

Gunnvá Edvardsdóttir, Hósvík

Innliman og broyting av 
upplýsingum 

Kollektiva tryggingin, „Samlagstryg-
gingin“, hevur síðan miðjan 2013
verið goldin fyri flestu limir felagsins 
umvegis Lívstryggingargrunnin.
Samlagstryggingin er trygging, ið 
gevur rætt til útgjald:
 . Um limur doyr. Við ávísar hættisligar sjúkur. Sí meiri kunning á heimasíðuni    
    hjá LÍV - www.liv.fo
 
Gjaldið fyri samlagstryggingina verður 
kravt inn av LÍV umvegis eftirlønarn-
gjaldið.
 
Tað eru framvegis nakrir limir, ið 
mugu gjalda 155 kr. um mánaðin til 
pedagogfelagið, fyri at verða partur 

av samlagstryggingini. 
Tað eru m.a.teir limir, sum eru:

. Tænastumenn. P-76’arar. Limir í óløntum farloyvi. Limir, sum eru tímaløntir

Hava tit spurningar viðvíkjandi 
tryggingini, kunnu tit seta tykkum í 
samband við umsitingina í felagnum.

Innliman og broyting
av upplýsingum
 
Fyri at tín limaskapur skal vera rætt 
skrásettur, hevur tað stóran týdning,
at tú sendir felagnum innlimingarskjal 
ella broytingarskjal.
Broytingarnar hava týdning fyri, at 
limir eru skrásettir rætt, tí hetta
ger samskiftið millum teg og umsitin-

gina smidligari og skjótari.
 
Minst til!

. Álitisfólkið minnir nýggj starvsfólk á 
    at fylla út innlimingarskjal, tá tey 
    byrja í starvi.. At senda broytingarskjal, um tú 
    skiftir starv, eftirnavn, bústað,
    telefonnummar ella teldupost
    adressu..Til ber at fylla út innlimingarskjal 
    ella broytingarskjal á heimasíðuni 
    www.pedagogfelag.fo ella við at 
    senda teldupost á 
    pedagog@pedagogfelag.fo.
 

Skrivstovan svarar telefonini hesar tíðir
Mánadag til hósdag: 
kl. 9.00 til 13.00.
Fríggjadag svara vit ikki telefonin.
 

Telefon tíðir
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Gunnvá A. Hansen, Nikkil Heinesen, Jógvan Philbrow, Elin N.W. Tausen, Halgerð Jacobsen

Samrøður og 
hoyringar
Frágreiðing frá nevndini

STYRKT UM STARVSØKIÐ 
HJÁ TÍMALØNTUM 

DAGSTOVNARÁÐ VERÐUR 
SETT Á STOVN 

UPPSKOTIÐ TIL NÝGGJAN 
BYGNAÐ LAGT FRAM

Nevndin skipaði seg soleiðis eftir aðal-
fundin 3. mars 2018: Elin N. W. Tausen, 
ið var afturvald sum næstforkvinna, Nikkil 
Heinesen, ið varð valdur skrivari, Halgerð 
Jacobsen fekk uppgávuna sum orðstýrari, 
og Gunnvá A. Hansen varð nevndarlimur. 

Á visjóns- og strategi døgunum, har 
nevndin og umsitingin í felagnum høvdu 
nakrar dagar at umrøða framtíðarætlanir 
og -hugsjónir, var avrátt, at nevndin fór at 
brúka høvuðsorkuna upp á at endurskoða 
bygnaðin í felagnum. Tað er nú gjørt, og 
uppskotið verður viðgjørt á aðalfundinum. 

Arbeitt hevur eisini verið við at finna fram 
til, á hvønn hátt felagið best kann røkka 
sínum endamálum at bøta um arbeiðsum-
støður og lønarlag hjá øllum sínum limum. 
Hetta er ein av høvuðsuppgávunum hjá 
felagnum.

Beint eftir aðalfundin í 2018 setti nevndin 
Regin Berg at greina Føroya Pedagog-
felag og okkara bygnað og leiklut í føroys-
ka samfelagnum. Hendan uppgávan var 
tað seinasta, ið skuldi gerast, áðrenn 
niðurstøðurnar kundu fáast frá arbeiðinum 
í sambandi við bygnaðarbroytingar, sum 
byrjaði í apríl 2015.

Nevndin fekk handað greiningina hjá 
Regini Bergi í juni og skipaði síðan fyri 
kunnandi fundum um niðurstøðurnar úr 
greiningini. Út frá greiningararbeiði hjá 
fimm arbeiðsbólkum við limum úr 
felagnum saman við greiningini hjá Regini 
Berg fór nevndin í gongd við at snikkað sa-
man eitt uppskot til nýggjan bygnað. Í fjør 
heyst var nevndin so kring landið: í Miðvá-
gi, Klaksvík, Runavík, Tórshavn, Hovi og 
á Sandi fyri at lurta eftir, hvat limirnir hildu 
um nýggja uppskotið. 

Endaliga uppskotið, ið nú skal til atkvøðu-
greiðslu á aðalfundinum, er eitt úrslit av øl-
lum arbeiðinum og hoyringsfundunum, ið 
hava verið. Eitt uppskot, ið byggir á tørvin 
og ynskini hjá tykkum limum.

Avleiðingar av verkfalli
Aðalfundurin í 2018 skapti øsing millum 
limir í felagnum. Hetta hevði eisini sína 
ávirkan á virksemið hjá nevndini, og ski-
pað varð fyri einari rundferð, har nevn-
din fekk møguleika at hitta hjálparfólk og 
námsfrøðingar hvør sær. Greitt varð frá 
virkseminum hjá felagnum, og víst var á 
lønargongdina hjá ymisku bólkunum í 
felagnum.

Spurningurin um verkfalsrættin hjá fak-
feløgum hevur eisini fylt nógv í árinum, 
ið fór, og tað fer eisini at seta sín dám á 
2019. Her er ynski hjá arbeiðsgevaranum 
at avmarka verkfalsrættin meira, enn hann 
longu er, soleiðis at fakfeløgini ikki hava 
møguleika fyri veruliga at ávirka við sínum 
verkføllum. Hetta hevur Føroya Peda-
gogfelag saman við hinum fakfeløgunum 
í fakfelagssamstarvinum átalað, og ætla-
nin hjá almenna og kommunala arbeiðs-
gevaranum verður gjølla viðgjørd til tess at 
varðveita rættin til verkfall. 

Tað fakliga
Í juni 2018 var aftur skeið við Dorthe Birk-
mose, ið lýsti evnið “Tulking og verndar-
hættir – okkara tulking av atferð hjá øðrum 
og verndarhættirnir hjá okkum øllum”. Av 
øðrum fakligum íblástri skipaði felagið fyri 
limafundum: “Samrøður um námsfrøði”, 
har vit vitjaðu í Klaksvík, Miðvági, Tórs-
havn og Hovi. Her nýttu fleiri av tykkum 
høvið at luttaka og geva tykkara íkast til 
spurningin um, hvat fakliga eyðkennir 
okkara námsfrøði.

Lógin um dagstovnar og dagrøkt er broytt, 
og Mentamálaráðið er ikki longur 
kærumyndugleiki, um starvsfólk á dag-
stovnaøkinum kenna seg fyri vanbýti. 
Tað positiva er tó, at lógin krevur, at kom-
munurnar skipa eitt dagstovnaráð, har 
treytirnar eru hesar: 

1)   Kommunufelagið velur trý umboð, av 
hesum minst eitt við námsfrøðiligari útbúg-
ving og royndum innan dagstovnaøkið, og 
eitt foreldraumboð,

2)   Mentamálaráðið velur eitt umboð við 
námsfrøðiligari útbúgving og royndum in-
nan dagstovnaøkið,

3)   Námsvísindadeildin á Fróðskaparsetri 
Føroya velur tvey umboð við námsfrøðili-
gari útbúgving og royndum innan dag-
stovnaøkið,

4)   Føroya Pedagogfelag velur tvey um-
boð við námsfrøðiligari útbúgving og royn-
dum innan dagstovnaøkið, og

5)   Javnstøðunevndin velur eitt umboð.

Nevndin í Pedagogfelagnum hevur heitt á 
Julionnu Næs og Eddu Hjartvarsdóttur um 
at umboða felagið í ráðnum.

Leiðararáð varð valt aftur av leiðarunum í 

felagnum 15. apríl 2018. Hesar vóru tá val-
dar: Nancy Poulsen, Marjun Hentze, Pou-
la Ejdesgaard, Hildur Hermansen og Rúna 
Tausen (Rúna fór tó úr ráðnum aftur, tá 
hon gavst í sínum leiðarastarvi í summar). 
Tær skipaðu millum annað fyri einum leiða-
radegi við ymiskum evnum: “Djúptøkið ar-
beiði”, “Relatiónir og at koma aftur til røtur-
nar” og “Virði á námsfrøðini”.

Vunnin rættindi
Áhaldandi trýstið frá felagnum á Menta-
málaráðið hevur eisini flutt nøkur viðurskif-
ti hjá námsfrøðiligum stuðlum í fólkaskúla-
num, men kortini er ikki øllum enn tryggjað 
fast starv. Men nú eru so hóast alt nøkur 
føst størv í fólkaskúlanum. Arbeiðstíðin hjá 
námsfrøðiligu stuðlunum skal eisini setast 
inn í eina virksemisætlan, og eigur tað tí 
at vera greiðari enn áður, hvussu nógv tíð 
skal brúkast til ymsar uppgávur. Hetta er 
tó enn bert á byrjanarstøði, og vit síggja 
longu, at fleiri ábøtur eiga at verða gjørdar.

Eftir at umsitingin í Pedagogfelagnum 
hevur arbeitt víðari við korunum hjá 
tímaløntum, eru tað eisini fleiri, ið hava 
fingið útgjald frá arbeiðsgevaranum veg-
na manglandi eftirlønargjald og manglandi 
starvsaldur. 

Almannaverkið hevur eisini viðurkent 
í fleiri førum, at limir ikki hava fingið tær 
sømdir, ið teir hava rætt til. Serliga hevur 
tað verið viðvíkjandi rættinum til eftirløn, 
har fleiri limir hava fingið endurgoldið het-
ta seinasta árið. Korini hjá limum okkara 
innan Almannaverkið verður framhaldandi 
eitt evni í hesum árinum.

Uppgávan at gera arbeiðstíðarreglur á 
dagstovnaøkinum er framvegis í gongd. 
Hetta arbeiðið hevur tikið langa tíð, 
serliga av tí, at arbeiðsgevarin ikki hevur 
havt stundir at viðgera spurningin við fe-
lagið, tí samráðingar um sáttmálar við on-
nur fakfeløg enn eru í gongd. Tey hava tó 
fingið eitt skrivligt uppskot frá okkum um 
eina avtalu á økinum.

Vit enda hesa frágreiðing við at takka øl-
lum tykkum limum fyri gott samstarv og 
gott tol hetta seinasta árið. Tó at leiðin ikki 
altíð er so løtt at ganga, hava vit tikið fleiri 
fet rætta vegin.

Vónandi fáa vit ein góðan aðalfund, ið af-
tur ber felagið fram á leið - okkum øllum 
at frama.
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Ársaðalfundur felagsins verður á Hotel 
Føroyum tann 30. mars 2019.

Dagurin byrjar við skráseting frá kl. 
11.00, har atkvøðuseðlar verða útflýg-
gjaðar í skrásetingini. Fundurin byrjar 
kl. 12.45 og varir til áleið 17.00 við hesi 
fundarskrá:

Vælkomin og gestarøðari 
Regin Berg: 12.45. Fundur byrjar: 13:00

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 formanni triðja hvørt ár
H. Val av nevnd
I. Val av eykalimum
J. Val av grannskoðarum
K.Viðgerð av innkomnum uppskotum og 
    ásetan av limagjaldi
L. Ymiskt

Básar hjá LÍV, Verkstøðunum og Verk- 
húsunum verða í móttøkuøkinum frá kl 
17.00 til 19.00

Døgurði klokkan 19.00.

úr fundarskrá: 
H. Nevndarval
Í ár skulu vit velja tveir nýggjar nevndar-
limir. 

Tann sum stillar upp er:

Valborg F. Hammer

Av tí at ongi mótvalevnu eru, so verður 
Valborg vald í nevndina í eitt trý ára 
skeið uttan stríðsval.

I. Val av eykalimum
Valdir verða 3 eyaklimir. Av hes-
um eykalimum skal minst ein vera 
hjálparfólk og minst ein pedagogur. 
Eykalimir verða valdir á ársaðalfundi-
num hvørt ár, og valskeiðið er tí eitt ár.

Reglurnar í § 8, stk. 7, pkt. 1, 3, 8, 9 og 
10 eru eisini galdandi fyri val av eykali-
mum.
Fyrstvaldi eykalimurin tekur við, tá ein 
av verandi nevndarlimum fer frá ella ikki 
kann møta í longri tíð. Eykalimurin situr 
fyri viðkomandi nevndarlim, so leingi 
hesin er burturstaddur, tó ikki longur enn 
til komandi ársaðalfund, tá valskeiðið 
hjá eykaliminum gongur út. 

Talið á atkvøðum, sum hvørt valevni 
fær, er avgerandi fyri, hvør er fyrst-, an-
nar- og triðvaldur.

J. Val av grannskoðarum
Sambært ásetingunum í § 13, stk. 
2. skulu grannskoðarar veljast hvørt 
ár. Eksternur grannskoðari er Grann-
skoðaravirkið Januar. Innanhýsis grann-
skoðarar eru Osbjørg Hansen og Maika 
L. Samuelsen

K. Viðgerð av innkomnum uppsko-
tum 
og ásetan av limgjaldi

K. Uppskot til lógarbroyting:

Nevndin í Føroya Pedagogfelag

L. Ymiskt

Fundarskráin

Døgurði Kl. 19.00 - felagið bjóðar teimum, 
sum hava luttikið á aðalfundinum, døgurða. 

Felagið heitir á øll, sum ætlað sær við til 
døgurðan, um at tekna seg - endiliga sigi 
okkum frá, um tað kortini ikki liggur fyri. 

Um tit ynskja at bíleggja kamar, so er best 
at bíleggja á heimasíðuni hjá hotellinum og 
viðmerkja við avsláttarkoduni “Pedagog”. 

Tilmeldingin til aðalfundin er persónlig, og 
fer fram á heimasíðu felagsins: 
www.pedagogfelag.fo.

Seinasta freist at tekna seg til aðalfundin er 
tann 23. mars kl. 13.00.

Vælkomin á aðalfund, Nevndin

Tilmelding 

Tá freistin at bjóða 
seg fram sum valevni 
til nevndina í Føroya 
Pedagogfelag var farin 1. 
februar 2019, vóru tvey 
uppskot komin inn.

Tíverri avgjørdi annar 
uppstillarin at taka sína 
uppstilling aftur, og tað vil 
siga, at í løtuni er einans 
ein persónur uppstillaður 
til nevndarval á aðalfund-
inum. 

Valborg F. Hammer 
verður vald uttan at-

kvøðugreiðslu, tí hon 
er einasta valevni, sum 
stillar upp. Sostatt kemur 
fyrstvaldi eykalimurin á 
sjálvum aðalfundinum at 
fáa sæti í nevndini fram 
til næsta aðalfund.

Hetta merkir, at tey, sum 
bjóða seg fram sum 
eykalimir á aðalfundi-
num, sleppa at kappast 
um eitt pláss í nevndini. 

Treytirnar fyri vali av 
eykalimum eru í lógum 
felagsins:  

§11 Nevnd, 4.stk. 

Eykalimir. 
Valdir verða 3 eykalimir. 
Av hesum eykalimum 
skal minst ein vera 
hjálparfólk og minst ein 
pedagogur. 
Eykalimir verða valdir á 
ársaðalfundinum hvørt 
ár, og valskeiðið er tí eitt 
ár.

Ein nýggjur nevndarlimur

Broytingaruppskot frá nevndini 

Fundarskipanin hjá aðalfundinum verður broytt í tráð við innihaldið í samlaða broytingaruppskotinum.
Hvussu nevndarval og møgulig ráðsval skulu skipast.
Stovnsetan av ráðum 
Stovnsetan av fakligum áhugabólkum

Á næstu síðunum sæst bygnaðarbroytingaruppskotið í fullari longd. Á vinstru síðu 
stendur lógarteksturin sum skal broytast. Tekstur merktur við gulum verður tikin burtur. Á 
høgru síðu stendur núverandi lógartekstur. Tekstur merktur við reyðum vísur hvat verður 
sett inn ístaðin fyri gula tekstin á vinstru síðu.

Í høvuðsheitum er talan um fýra broytingar: 

Valborg er 31 ára gomul, útbúgvin 
námsfrøðingur í juni 2017, starvast 
í Spíranum, og hevur millum annað 
eisini starvast í Lítluskóg sum 
hjálparfólk
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Verandi lógir (gult verður tikið burtur)

§ 8. Aðalfundur 
1.stk. Aðalfundurin hevur hægsta vald í felagnum.
Aðalfundurin ásetir høvuðsstevnumið felagsins, og tekur avgerð í teimum spurningum, sum nevndir eru í § 8, stk.5
2.stk. Aðalfundurin er viðtøkuførur, tá ið hann er lógliga fráboðaður.
Bert uppskot, ið eru á fundarskránni kunnu verða viðgjørd á aðalfundinum.
3.stk. Allir limir felagsins hava atgongd til aðalfundin. Óvirknir limir eru ikki valbærir og hava ikki atkvøðurætt.
4.stk. Ársaðalfundurin verður hildin á hvørjum ári áðrenn 15.apríl.
Nevndin skal lýsa aðalfundin í føroysku bløðunum í seinasta lagi 15.januar.
Ynskir limur uppskot viðgjørt á aðalfundinum, skal uppskotið latast nevndini við skrivligari váttan frá viðkomandi uppskotsstillara, og vera nevndini í hendi í 
seinasta lagi 1.februar.
Sama er  galdandi fyri uppskot um ásetan av limagjaldi.
Fundarskrá fyri aðalfundin skal verða send út til limirnar í seinasta lagið 7 dagar áðrenn aðalfundin.
5.stk.  Ársaðalfundurin hevur hesa fundarskrá:
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 formanni triðja hvørt ár
H. Val av nevnd. Val av eykalimum
I. Val av grannskoðarum
J. Viðgerð av innkomnum uppskotum og ásetan av limagjaldi
k.Ymiskt

6.stk. Avgerðir á aðalfundinum verða samtyktar við vanligum meiriluta.
Til lógarbroytingar krevst tó, at 10% av limunum eru møttir á aðalfundi, og at viðtøkan verður samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum.Til at taka felagið av krevst, 
at 2/3 av limum felagsins eru møttir á aðalfundi, og at viðtøkan verður samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum. Um ikki meirilutin, sum er nevndur í teimum 
báðum fyrru stykkjunum, eru møttir á aðalfundi, men viðtøkan tó er samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum, verður eykaaðalfundur innkallaður, samsvarandi 
ásetingunum í hesum lógum, og kann lógarbroytingin/avtøkan av felagnum tá verða samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum í samband við lógarbroyting, uttan 
mun til hvussu nógvir limir eru møttir á fundi og í samband við avtøku av felagnum, um í minsta lagi 25% av limum felagsins eru møttir á fundi.
Standa atkvøðurnar á jøvnum, fellur málið.Grein 2, litra A, kann einans broytast við einmæltari aðal- ella eykaaðalfundarsamtykt.

7.stk. Tá nevndarval og formansval skal fara fram eru hesar reglur galdandi:
Skrivlig atkvøðugreiðsla.
Teir limir felagsins, sum ynskja tað, kunnu í seinasta lagi eina viku undan aðalfundinum greiða atkvøðu, við í seinasta lagi hendan dag, at lata løgfrøðingi ella 
grannskoðara felagsins skrivligu atkvøðu sína, alt eftir nærri fyriskipan av umsiting felagsins.
Umsiting felagsins skipar fyri nevndu atkvøðugreiðslu, soleiðis at skrivligu atkvøðurnar verða taldar upp í sambandi við uppteljingina á aðalfundinum.
Bert fullgildugir limir felagsins kunnu stilla lim upp sum valevni.
Tann sum verður stillaður upp skal skrivliga váttað, at vilja taka við valinum.
Uppskot til valevni, saman við váttan frá tí uppstillaða, skulu vera felagnum í hendi í seinasta lagi 1.febr.
Nevndin kann útseta freistina til 5.febr.
Teir limir, sum ynskja at greiða atkvøðu áðrenn aðalfundin skulu boða umsiting felagsins frá hesum, soleiðis at skrivliga atkvøðugreiðslan kann fara fram 
sambært stk. 2.
Teir limir, sum innan freistina í pkt.2 hava greitt atkvøðu, kunnu ikki greiða atkvøðu á aðalfundinum í sambandi við tey val, har viðkomandi frammanundan hevur 
greitt atkvøðu.
Limur, sum greiðir atkvøðu, kann í mesta lagi greiða atkvøðu fyri so nógvum av teimum uppstillaðu valevnunum, sum talið av teimum sum standa fyri vali.
Tey valevni, sum fáa flestar atkvøður eru vald, tó skulu ásetingarnar í § 11, stk.2 verða uppfyltar.
Um atkvøðurnar standa á jøvnum, so verður lutakast millum tey valevni, sum fáa líka nógvar atkvøður.
Tá val av eykalimum fer fram eru ásetingarnar í § 11, stk.4 galdandi.

§ 11 Nevnd
1.stk. Nevndin er tað útinnandi liðið í felagnum og hevur um hendur leiðsluna í felagnum sambært avgerðum á aðalfundum.
2.stk. Í nevndini sita 4 nevndarlimir og formaðurin. Nevndarlimir verða valdir fyri trý ár, soleiðis at:
1.árið standa formaðurin og 2 nevndarlimir fyri vali
2.árið standa 2 nevndarlimir fyri vali
3 árið er einki formans- ella nevndarval.

Av teimum 4 nevndarlimunum, skulu minst tveir nevndarlimir vera námsfrøðingar og minst ein vera hjálparfólk.

Nevndin skipar seg við næstformanni og skrivara.Nevndin skipar sjálv fyri arbeiðsgongdini í serligari starvsskipan.
Avgerðir í nevndini verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta. Um atkvøðurnar standa á jøvnum, fellur málið.

3.stk. Nevndin hevur fund einaferð um mánaðin, ella tá ið formaðurin ella helvtin av nevndarlimunum ynskir tað, og skal gerðabók felagsins undirskrivast av 
formanni og nevndarlimum felagsins. Í gerðarbókini skulu skrivast samtyktir og stutt frágreiðing um viðgerðina av tí einstaka málinum. Nevndarlimur kann krevja 
møguliga serstøðu sína skrivaða í gerðarbókina.
Fundarevni til vanligar nevndarfundir skulu sendast út minst 4 dagar áðrenn fundin.
Mál, ið limir felagsins ynskja viðgjørd, skulu vera nevndini skrivliga í hendi í seinasta lagi 4 dagar áðrenn nevndarfund. Í undantaksføri kann víkjast frá framman-
fyri nevndu freistum.

4.stk. Eykalimir.
Valdir verða 3 eykalimir. Av hesum eykalimum skal minst ein vera hjálparfólk og minst ein pedagogur. Eykalimir verða valdir á ársaðalfundinum hvørt ár og 
valskeiðið er tí eitt ár.
Reglurnar í § 8, stk.7, pkt.1,3,8,9 og 10 eru eisini galdandi fyri val av eykalimum. Fyrstvaldi eykalimurin tekur við, tá ein av verandi nevndarlimum ferfrá ella ikki 
kann møta í longri tíð. Eykalimurin situr fyri viðkomandi nevndarlim, so leingi hesin er burturstaddur, tó ikki longur enn til komandi ársaðalfund, tá valskeiðið hjá 
eykaliminum gongur út.
Talið av atkvøðum, sum hvørt valevni fær, er avgerandi fyri, hvør er fyrst- næst- og triðvaldur.

Uppskot til broytingar í lógum felagsins Uppskot til broytingar í lógum felagsins
Endurskoðaðar lógir (reytt verður sett inn ístaðin) 

§ 8. Aðalfundur 
1. stk. Aðalfundurin hevur hægsta vald í felagnum.
Aðalfundurin ásetir høvuðsstevnumið felagsins, tekur avgerð í teimum spurningum, sum nevndir eru í § 8, stk.5 
2. stk. Aðalfundurin er viðtøkuførur, tá ið hann er lógliga fráboðaður.
Bert uppskot, ið eru á fundarskránni kunnu verða viðgjørd á aðalfundinum. 
3. stk. Allir limir felagsins hava atgongd til aðalfundin. Óvirknir limir eru ikki valbærir og hava ikki atkvøðurætt.
4.stk. Ársaðalfundurin verður hildin á hvørjum ári áðrenn 15.apríl.
Nevndin skal lýsa aðalfundin í føroysku bløðunum í seinasta lagi 15.januar.
Ynskir limur uppskot viðgjørt á aðalfundinum, skal uppskotið latast nevndini við skrivligari váttan frá viðkomandi uppskotsstillara, og vera nevndini í hendi í seinasta lagi 1.februar. 
Sama er  galdandi fyri uppskot um ásetan av limagjaldi. 
Fundarskrá fyri aðalfundin skal verða send út til limirnar í seinasta lagið 7 dagar áðrenn aðalfundin. 
5.stk.  Ársaðalfundurin hevur hesa fundarskrá:
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  

6.stk. Avgerðir á aðalfundinum verða samtyktar við vanligum meiriluta. 
Til lógarbroytingar krevst tó, at 10% av limunum eru møttir á aðalfundi, og at viðtøkan verður samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum. Til at taka felagið av krevst, at 2/3 av limum felagsins 
eru møttir á aðalfundi, og at viðtøkan verður samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum. Um ikki meirilutin, sum er nevndur í teimum báðum fyrru stykkjunum, eru møttir á aðalfundi, men 
viðtøkan tó er samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum, verður eykaaðalfundur innkallaður, samsvarandi ásetingunum í hesum lógum, og kann lógarbroytingin/avtøkan av felagnum tá 
verða samtykt við 2/3 av greiddum atkvøðum í samband við lógarbroyting, uttan mun til hvussu nógvir limir eru møttir á fundi og í samband við avtøku av felagnum, um í minsta lagi 25% 
av limum felagsins eru møttir á fundi. 
Standa atkvøðurnar á jøvnum, fellur málið. Grein 2, litra A, kann einans broytast við einmæltari aðal- ella eykaaðalfundarsamtykt.  

7. stk. Tá formansval og nevndarval fer fram eru hesar reglur galdandi:
1. Allir limir felagsins skulu minst tvær vikur innan aðalfundin fáa atgongd til atkvøðuskipan, ið umsiting felagsins skipar fyri í samstarvið við løgfrøðing ella grannskoðara felagsins.
2. Bert tey, sum sambært grein 3 eru at meta sum vanligir limir felagsins, kunnu velja og stilla upp sum valevni, til formann og nevnd. 
3.  Uppskot til valevni, saman við skrivligari váttan frá tí uppstillaða, skulu vera felagnum í hendi í seinasta lagi 1. februar. 
Nevndin kann útseta freistina til 5. februar. 
4. Limur, sum greiðir atkvøðu, kann bert atkvøða fyri einum nevndarlimi.
5. Um atkvøðurnar standa á jøvnum, so verður lutakast millum tey valevni, sum fáa líka nógvar atkvøður. 

§ 11 Nevnd
1. stk. Nevndin er tað útinnandi liðið í felagnum og hevur um hendur leiðsluna í felagnum sambært avgerðum á aðalfundum. 

2. stk. Í nevndini sita 4 nevndarlimir og formaðurin. Nevndarlimir verða valdir fyri trý ár, soleiðis at:
1. árið standa formaðurin og 2 nevndarlimir fyri vali
2. árið standa 2 nevndarlimir fyri vali
3. árið er einki formans- ella nevndarval.

Nevndin skipar seg við næstformanni og skrivara. Nevndin skipar sjálv fyri arbeiðsgongdini í serligari starvsskipan.
Avgerðir í nevndini verða tiknar við vanligum atkvøðumeiriluta. Um atkvøðurnar standa á jøvnum, fellur málið. 

3. stk. Nevndin hevur fund einaferð um mánaðin, ella tá ið formaðurin ella helvtin av nevndarlimunum ynskir tað, og skal gerðabók felagsins undirskrivast av formanni og nevndarlimum 
felagsins. Í gerðabókini skulu skrivast samtyktir og stutt frágreiðing um viðgerðina av tí einstaka málinum. Nevndarlimur kann krevja møguliga serstøðu sína skrivaða í gerðabókina.
Fundarevni til vanligar nevndarfundir skulu sendast út minst 4 dagar áðrenn fundin.
Mál, ið limir felagsins ynskja viðgjørd, skulu vera nevndini skrivliga í hendi í seinasta lagi 4 dagar áðrenn nevndarfund. Í undantaksføri kann víkjast frá frammanfyri nevndu freistum.

4. stk. Eykalimir
Tey valevni, sum fingu flestar atkvøður av teimum, ið ikki vórðu vald, verða roknað sum eykalimir.
Talið av atkvøðum, sum hvørt valevni fær, er avgerandi fyri, hvør er fyrst-, næstvaldur og so framvegis.
Eykalimir eru at roknað sum eykalimir fram til næstu ferð nevndarval er.
Eykalimur tekur við, tá nevndarlimur ikki kann møta í longri tíð ella fer frá. 

§12. Val av ráðum
Føroya Pedagogfelag hevur trý ráð, eitt leiðararáð, eitt námsfrøðingaráð og eitt hjálparfólkaráð.
Endamálið við ráðunum er at røkja áhugamálini hjá ávikavist leiðarum, námsfrøðingum og hjá hjálparfólkum. 
Limir felagsins vera bólkaðir soleiðis: 
Limir, sum eru settir sum eindarleiðarar, leiðarar, varaleiðarar ella líknandi leiðslustørvum verða umboðaðir í og velja eitt leiðararáð.
Limir, sum eru settir sum sáttmálasettir pedagogar ella eftir avtaluni tænastumannasettir pedagogar verða umboðaðir í og velja eitt námsfrøðingaráð.
Limir, sum eru settir eftir sáttmálanum fyri hjálparfólk verða umboðaðir í og velja eitt hjálparfólkaráð.

Stk. 2. Fyri at vera ráðslimur er ein treyt at limur umboðar limabólkin, sum velur viðkomandi ráð og at limur ikki situr í nevnd felagsins.
Stk. 3. Aðalfundurin hjá leiðararáðnum, námsfrøðingaráðnum og hjálparfólkaráðnum verður hildin sama dag sum aðalfundur felagsins, og skal lýsast saman við aðalfundinum hjá 
felagnum og hevur hesa 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 virksemisætlan til kunningar
f) Viðgerð av innkomnum uppskotum
g) Kunngerð um hvør er valdur í ráðini
h) Ymiskt  
Stk. 4. Ráðini verða mannað av fimm limum og verða tey vald sambært grein 8, stk. 7, tó verða tríggir limir valdir 1. árið. Ráðini skipað seg sjálvi við forfólki, skrivara og kassameistara.
Stk. 5. Ráðini skipa seg eftir serligari starvskipan, ið nevnd felagsins ger, kallað starvsskipan fyri Leiðararáð, Námsfrøðingaráð og Hjálparfólkaráð.

§14 Fakligir áhugabólkar
Stk. 1. Við góðkenning frá nevnd felagsins kunnu stovnast fakligir áhugabólkar við limum, sum hava sama fakliga áhuga. Bólkarnir kunnu fáa fíggjarligan stuðul frá felagnum.
Stk. 2. Uppgávur áhugabólkanna eru:
- at virka fyri felagsligum samanhaldi millum limir í áhugabólkunum og at stuðla hvørjum øðrum soleiðis, at limirnir gerast alsamt meiri tilvitaðir, m.a. við at halda fundir og skeið
- at eggja til kanningar og stuðla kanningum arbeiðsøkinum viðvíkjandi
- at vera við at menna námsfrøðina

Stk. 3. Limir kunnu sjálvbodnir, og við at gjalda serstakt limagjald, stovnseta og vera limir í einum ella fleiri fakligum áhugabólkum. 
Stk. 4. Fakligu áhugabólkarnir verða skipaðir eftir leiðreglum, ið nevnd felagsins hevur gjørt.
Stk. 5. Nevnd felagsins skal góðkenna reglugerðina hjá einum fakligum áhugabólki.18 19




