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SKEIÐ:
UMSORGANARSVIK
OG FYRIBYGGJANDI
ARBEIÐI
Við aut. sálarfrøðingi
Flemming Zuschlag Christiansen

TANN
30. & 31. MAI 2018
Á Hotel Tórshavn
SÍ meira og bÍlegg pláss
Cenku.dk

Málbólkar:
Námsfrøðingar, stuðlar, familjuviðgerar, hjálparfólk, lærarar og onnur, sum arbeiða við børnum og ungum í dagtNlboðum ella skúlum.
Tíð og stað:
30. og 31. mai 2018 kl. 09-16 á Hotel Tórshavn, Tórsgøta 4,
100 Tórshavn

Bólkaavsláttur:
Um 5-10 frá sama stovni melda seg til skeiðið, verður 10%
latið í avsláttri. Melda 11-20 seg til frá sama stovni, verður
15% latið í avsláttri, og um tað eru 21-100 úr sama stovni,
verður 25% latið í avsláttri.
Melda teg/tykkum til á:
cenku.dk í seinasta lagi 16. apríl 2018.

Kostnaður:
Skeiðið kostar 3.895 kr. Við í prísinum er møguleiki fyri
morgunmati millum kl. 8.30-09.00, frukt og ísvatni fyrrapart, frokost, og kaffi/te við kaku seinnapart.

Vinaliga:
Flemming Zuschlag Christiansen Aut. Psykolog, PD. i familjuterapi,
dagligur leiðari á Psykologselskabet Psykoterapeut MPF,
Certificeret AART venjari, Master in AART (Training in social skills)
og Børne- og familiekonsulent.

Psykologselskabet Toftemosegaard Aps
Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. +45 4752 8360 · Mobil +45 2040 8370 · post@toftemosegaard.dk · www.toftemosegaard.dk
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Oddagrein

Samanhald!
- tað mugu vit arbeiða við
Vit kenna tað væl. Hetta, at um at tað
eina ella hitt var broytt, so var alt gott,
ella júst soleiðis eg kundi ynskt mær
tað.
Hetta er ein menniskjaligur tanki. Vit
skulu heldur ikki sláa okkum til tols við
eina og hvørja støðu. Vit eiga altíð at
stremba eftir at gera tað betri.

Nevndin

Føroya Pedagogfelag hevur júst tí
uppgávuna vegna sínar limir. At
stremba ímóti at bøta um arbeiðs- og
lønarumstøðurnar hjá okkara limum.
Um felagið ikki gjørdi tað, so var lítil
meining í at vera fakfelag.
Formaður: Jógvan Philbrow
Skrivari: Nikkil Heinesen
Nevndarlimir: Irdi Lið Gaardlykke, Halgerð Jacobsen, Elin N. W. Tausen
Tiltakslimir: Gunn Maritudóttir, Anne Lisa Davidsen,
Judith R. Petersen

Umsitingin

Í dag umsitur felagið ein sáttmála fyri
námsfrøðingar, ein fyri hjálparfólk, og
eina avtalu um tænastumannasettar
námsfrøðingar. Umframt hetta eru
eisini arbeiðstíðarreglur fyri landsins
stovnar ein arbeiðsuppgáva. Í stuttum
eru hetta avtalurnar, ið avgera flestu
setanarviðurskifti hjá tykkum limum.
Landsins lógir skulu eisini haldast.
M.a. arbeiðsumhvørvislógin, fyrisitingarlógin, dagstovnalógin, forsorgarlógin og annað, sum ávirkar dagligdagin hjá tykkum limum. Felagið
roynir støðugt at bøta og menna um
viðurskifti á hesum økjunum.

Jógvan Philbrow,
formaður
jogvan@pedagogfelag.fo

Gudny Benjaminsdóttir,
bókhaldari
gudny@pedagogfelag.fo

Birita H. Jacobsen,
umsitingarleiðari
birita@pedagogfelag.fo

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

Martin Nolsøe Simonsen,
Miðlaráðgevi
martin@pedagogfelag.fo
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Hjá limum kann tað stundum kennast
sum um, at felagið ikki megnar at røkja teirra áhugamálum heilt til fulnar.
Onkur heldur kanska, at um annað
felag umboðaði tey, so høvdu sáttmálatreytirnar púra vist verið øðrvísi.
Onkur annar heldur kanska um
felagið, at var tað ikki so “komplekst”,
so vóru teirra starvsumstøður betri.
Onnur halda, at teirra arbeiðsøki ikki
er nóg sjónligt í felagnum. Og so framvegis og so framvegis.
Í dag er Føroya Pedagogfelag eitt
tað størsta fakfelagið á almenna arbeiðsøkinum í Føroyum. Tað er ein
styrki fyri okkum limir. Størvini, sum
limirnir hava, eru kjarnuuppgávur í
okkara samfelag, og eru somikið umfatandi, at uppskot til broytingar á økinum ræða arbeiðsgevaran almikið.

Arbeiðsgevarin megnar illani at hugsa
um “rættvísar” lønir, ella um líka løn til
líknandi útbúgvingar, ella um rúgvismiklu og ymisku arbeiðsuppgávurnar á okkara starvsøkjum. Týdningurin verður ikki viðurkendur uttan
so tá arbeiðsgevarin verður noyddur
til at taka støðu til tað í samband við
verkbann og verkfall. Órættvísi lønarmunurin millum fakbólkar kom týðuliga til sjóndar, og nógvir politikarar
vóru frammi og søgdu seg verða
samdir við hesum ójavna. Fáur ella
ongin úttalaði seg alment um, at lønin
á námsfrøðiliga starvsøkinum var ov
høg.
Men óttin fyri samlaðu rokningina
ræddust ráðandi politikararnir fyri, og
tí var úrslitið ikki heilt rættvíst, men tó
nøktandi, og eitt stórt stig á leiðini.
Tað er ikki ein spurningur um hvørt
hjálparfólk, námsfrøðingar, leiðarar,
dagstovnaøkið, ella sosialpedagogiska økið rúmast í sama felag. Tað
er ein spurningur um at virða námsfrøðiliga arbeiðið - alt sum tað er. Og
um at virða útbúgvið fólk. Her hevur
politiska skipanin ein trupulleika. Og
tað eru ikki bert vit í námsfrøðiliga
arbeiðsøkinum, ið mugu góðtaka trupulleikan. Í Føroyum hava vit yvirhøvur ilt við at virða útbúgvingar.
Vit mugu ansa eftir ikki at skapa fíggindamyndir millum okkum sjálvi, og við
teimum vit skulu samstarva við og arbeiða fyri. Í roynd og veru ynskja vit
øll tað sama. Vit ynskja virðilig kor og
virðiligar arbeiðsumstøður. Vit ynskja
ein virðiligan gerandisdag fyri teimum
vit eru um.
Tað krevur, at vit áhaldandi royna at
byggja brýr, leggja lunnar undir felags
fatan, og royna at stimbra sambondini
okkara millum.
Stóra evni til hendan aðalfundin
verður í hvønn mun vit kunnu tryggja
okkara felagið størst møguligan framburð - øllum limum at frama.
Vælkomin á aðalfundin 2018
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Lat okkum hjálpa tær at seta
saman fíggjarliga trygdarnetið,
so hongur tað ikki á tær
Kundin eigur LÍV. Vinningurin verður borin aftur gjøgnum góðar tryggingar,
lágan rakstrarkostnað og eitt munagott avkast á pensjónsuppsparingini.

Kopargøta 1, Tórshavn | www.liv.fo
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Semjan:
Styttri skalagongdir og betri
endalønir
Føroya Pedagogfelag gjørdi semju við
arbeiðsgevaran um nýggjan sáttmála
náttina til sunnumorgun 14. januar, eftir
drúgvt verkfall í desembur og januar.
Í nýggja sáttmálanum merkja øll
lønarvøkstur. Endalønin hækkar við
12% ella 3.600 kr., og skalagongdin til
endalønina er stytt úr 16 til 14 ár. Tað
merkir, at fólk ganga skjótari upp eftir
stiganum, og fáa av tí sama skjótari
meira í løn.
Hjálparfólk fara frá 10% til 12% í eftirløn. Avtala er um, at tey, sum hava
verið longst í starvið, sleppa eitt lønarstig longur upp. Hjá námsfrøðingum
er størsti munurin hækkaða endalønin.
Leiðslurnar fáa eisini nøkur lønarlyft,
sum serliga síggjast aftur á dagstovna- og bústovnaøkinum. Lønarstigini
eru broytt frá 4 til 3, og stigtalsskipanarstøddirnar eru minkaðar úr 5 til
3 støddir, sum á sama hátt sum hjá
námsfrøðingunum merkir eina skjótari
gongd til betri løn. Eisini verða broytingar gjørdar fyri tænastumannasettar
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námsfrøðingar, sum nú fáa sína endaløn javnsetta við tey sáttmálasettu.
Vit hava eisini fingið eina nýggja flokking, sum verður kallað námsfrøðiligur
atstøðingur, ella ”pædagogisk asisstent” á donskum. Flokkingin krevur
útbúgving, sum í løtuni ikki er tøk í
Føroyum. Ætlanin er at gera eina
roynd at fáa útbúgvingina til Føroyar,
so tað verður smidligari at útbúgva
seg á námsfrøðiliga økinum.
Av øðrum broytingum sum raka breitt
kann t.d. nevnast ein dagførd barsilsáseting, har umleið 4 vikur verða
lagdar afturat verandi áseting, og so
er arbeiðsgevarin saman við pedagogfelagnum samd um, at ein námsfrøðilig leiðsluútbúgving skal setast
á stovn, á sama hátt, sum tað hevur
verið gjørt fyri lærarar.

Í NÝGGJA
SÁTTMÁLANUM
MERKJA ØLL
LØNARVØKSTUR.
ENDALØNIN HÆKKAR
VIÐ 12% ELLA 3.600 KR.
OG SKALAGONGDIN
TIL ENDALØNINA
ER STYTT ÚR
16 TIL 14 ÁR.
TAÐ MERKIR,
AT FÓLK GANGA
SKJÓTARI UPP
EFTIR STIGANUM,
OG FÁA AV TÍ SAMA
SKJÓTARI MEIRA Í LØN

Samanumtikið er sáttmálin góður, tó
vit enn hava nógv at stríðast fyri vegna tykkum limir.
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Innliman og broyting av
upplýsingum
Kollektiva tryggingin, „Samlagstryggingin“, 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 heimasíðu
felagsins www.pedagogfelag.fo

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, so kunnu tit seta tykkum í
samband við umsitingina í felagnum.

Innliman og broyting
av upplýsingum

Gjaldið fyri samlagstryggingina verður
kravt inn av LÍV umvegis eftirlønarngjaldið.

Fyri at tín limaskapur skal vera rætt
skrásettur, hevur tað stóran týdning,
at tú sendir felagnum innlimingarskjal
ella broytingarskjal.

Tað eru framvegis nakrir limir, ið
mugu gjalda 125 kr. um mánaðin til
pedagogfelagið, fyri at verða partur

Broytingarnar hava týdning fyri, at
limir eru skrásettir rætt, tí hetta ger

Telefon tíðir
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samskiftið millum teg og umsitingina
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 mikudag:
kl. 9.00 til 15.00.
Hósdag:
9.00 til 16.00.
Fríggjadag svara vit ikki telefonin.
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Vit gera
mun

EITT STERKT
FAKFELAG,
ER EITT FELAG,
HAR HVØR EINSTAKUR
LIMUR KENNIR SEG
HEIMA OG TORIR
AT GERA SÍNA
ÁVIRKAN GALDANDI

Fyri skjótt trimum árum síðani bjóðaði
eg meg fram, og fekk tað álit, at standa á odda fyri felagunum. Og tíðin hevur ikki staðið í stað.
Vit hava í tveimum umførum verið
til samráðingar og hava framt stórar
broytingar. Broytingar, sum ikki loysa
allar trupulleikar á sáttmálaøkinum,
men hava flutt sáttmálaviðurskiftini
stór fet á røttu leið.
Øll merkja tó ikki broytingarnar beinanvegin, men tær hava stóran týdning
fyri framtíðina hjá námsfrøðingum í
Føroyum. Eitt nú við einari styttri skalagongd og eini munandi hægri endaløn.
Og nei - vit eru ikki komin á mál enn.
Eitt annað stórt evni hesi árini er endurskoðanin av bygnaðinum. Her hava
vit í felag, saman við tykkum limum,
lýst tørvin tit hava fyri felagnum. Fleiri
mál eru at arbeiða við, og eru vit eisini
komin væl ígongd við fleiri av teimum.
At fáa fakið meira sjónligt í gerandisdegnum, og at fáa styrkt fakið millum
limirnar, eru vit til dømis væl ávegis
við. Felagið hevur eisini sjálvt verið
við til at skipa fyri fakligum skeiðum
fyri limirnar. Nevnast kunnu skeið við
Stig Brostrøm og Dorthe Birkemose,
umframt royndirnar við kjakfundum
kring landið.
Alt hevur ikki altíð eydnast líka væl, og

pedagogfelag endaligt.pdf 9

eru nakrar ætlanir av ymiskum orsøkum
útsettar. Tó ikki gloymdar. Eitt nú at
fáa sett føroysku námsfrøðina á breddan, og lýst styrkirnar í okkara slag av
námsfrøði. Námsfrøði í heimsflokki.
Ætlanin við miðlaráðgevanum hjá okkum er eisini at fáa lýst fakið enn betri.
Heimasíðuloysnin og appin eydnaðust
ikki so væl, og skulu vit við tí framvegis
koma á mál við røttu loysnunum. Í tí
sambandið vóru eisini ymiskir tankar
um hvussu vit betur kundu røkta tykkum limir. Alt er ikki rokkið enn.
Stóra málið er at fáa lýst sjálvan bygnaðin í felagnum betri. At fáa skipað
felagið soleiðis, at hvør einstakur
limur kennir seg aftur í felagnum. Her
hava vit ynskt at fingið nakrar loysnir
við fyrimunum og vansum betri lýstar.
Bæði í mun til hvussu einstakir limir skulu kenna seg aftur í felagnum,
samstundis við, at hvør broyting helst
skal vera viðvirkandi til, at felagið
framvegis stendur sterkt í mun til arbeiðsgevarnar hjá okkum.
Tí Føroya Pedagogfelag er í dag eitt
sterkt felag.
Til aðalfundin í 2015 segði eg, at “Eitt
sterkt fakfelag er, eitt felag, har hvør
einstakur limur kennir seg heima og
torir at gera sín ávirkan galdandi - eitt
sterkt felag gagnnýtir allar sínar 2000
limir, við teirra hugskotum, tankum og

loysnum” - tað haldi eg framvegis.
Vit hava tikið nøkur fet tann vegin,
stórt arbeiðið er gjørt, men framvegis mangla onkrar nærri lýsingar
av økjum. Vit mugu tryggja okkum at
loysnirnar eru haldførar.
Vit hava lagt orku í at komið út um
landið, og hava vit vitja ymsastaðni
í landinum hesi trý árini, sum hevur
givið nevndini nógv betri fatan av
hvussu námsfrøðin virkar í landinum.
Kósin skal haldast - og tað snýr seg
framvegis um at styrkja felagið, og at
betra um arbeiðsumstøðurnar hjá tykkum limir. Hetta fara vit at halda áfram
við. Vit hava tikið nøkur stig - og fleiri
eru eftir at taka.
Komandi trý árini skulu vit røkka enn
fleiri málum, enn vit hava gjørt farnu
trý árini - saman við tykkum limum.
Jógvan Philbrow
Unnusta, Sjanna Hentze
3-4 børn. Eitt abbabarn :)
Námsfrøðingur í 2002 í Føroyum.
Formaður í Føroya Pedagogfelag frá 2015
Nevndarlimur frá apríl 2005 til august 2014.
Leiðari á dagstovni frá 2012 til apríl 2015
Leiðari á Frítíðarskúla frá november 2004,
og partvíst dagrøktarleiðari til 2012.
Vøggustovu námsfrøðingur frá 2002 til 2004
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Tað vil eg
arbeiða fyri
Eg eiti Gunnvá, eri fødd og uppvaksin
í Havn, og stilli upp, tí eg ynski at hjálparfólk skulu hava eina umboðandi
rødd í felagnum.
Eg eri fyrrverandi álitisfólk og sjálv
útbúgvin námsfrøðiligur atstøðingur,
og vil tí arbeiða fyri, at hendan útbúgvingin kemur til Føroyar, so vit kunnu
lyfta námsfrøðiliga støðið fyri báðar
bólkarnar í felagnum.
Tað er jú brúk fyri okkum øllum.
Havi altíð havt áhuga fyri fakfelagsarbeiði, og havi helst einum gomlum
starvsfelaga tí fyri at takka - Karl Johansen sáli. Hansara eldhugi at lyfta
lægstløntu, og tryggja øllum eftirløn,
kann ikki annað enn eggja einum
sjálvum at royna seg.
Eg starvist á Eirargarði, og sum
nógvum kunnugt, so eru fysisku karmarnir út av lagi vánaligir her. Hetta
er galdandi fyri næstan alt serøkið. Til
dagligt sæst tað ikki tí vit starvsfólkabólkar megna at gera dagligdagin hjá
búfólki góðan og mennandi.
So eg vil fegin, at vit sum felag, varpa meira ljós á okkara veikastu, sum
ikki kunnu verja seg sjálvi. Og á tann
hátt varpa ljós á hvørji vit eru, so tað
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ikki bara er í verkfallstíðum at fokus
verður sett á okkara starvsøki.

teimum veikastu í samfelagnum.
Hvar eru tey í friðartíð? Hví er einki at
hoyra millum samráðingarnar?

TÍÐIN ER BÚGVIN
TIL, AT VIT
EISINI KREVJA
OKKARA RÆTT
SUM STARVSBÓLKUR
AT VERÐA MEIRA
VIRD OG HOYRD Í
SAMFELAGNUM,
FYRI TAÐ ARBEIÐI
VIT GERA.
TAÐ VIL EG
ARBEIÐA FYRI SUM
NEVNDARLIMUR Í
FØROYA
PEDAGOGFELAG

Tað er sjálvsagt tí vit gera eitt so gott
námsfrøðiligt arbeiði í tí stilla, so alt
gongur so friðaligt og smidligt fyri seg,
sum gjørligt.
Og tað kunna vit bara takka báðum
bólkunum í felagnum fyri.
Tíðin er búgvin til, at vit eisini krevja
okkara rætt sum starvsbólkur at verða
meira vird og hoyrd í samfelagnum, fyri
tað arbeiði vit gera.
Tað vil eg arbeiða fyri, sum nevndarlimir í Føroya Pedagogfelag.

Gunnvá Akraberg Hansen, 50 ára
Gift Suna Hansen
3 børn og 3 ommubørn
Námsfrøðiligur atstøðingur
Arbeiðir á Eiragarður 16a

Í friðartíðum hoyra vit lítið og einki til
okkara øki í almenna rúminum, men
so skjótt verkfall er, so rúka politikarar
og onnur upp úr stólinum. Soleiðis og
soleiðis kann mann ikki handfara

Havi verið varalimur í starvsmannafelagnum
Eri næstforkvinna í undirlívsbólkinum
hjá krabbameinsfelagnum
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Eitt sterkt
felag

TAÐ ER VIÐ
ÁGRÝTNI OG
ELDHUGA,
AT EG BJÓÐI
MEG FRAM TIL ENN
EITT VALSKEIÐ
Í NEVNDINI

Tað er við ágrýtni og eldhuga, at eg havi
bjóðað meg fram til enn eitt valskeið í
nevndini. Tá eg skrivi hetta, veit eg, at
einki mótvalevnið er til nevndarvalið.
Eg eri glaður um at kunna halda á við
arbeiðnum og takki fyri álitið, ið mær er
sýnt.
Nógv gott er sett í verk hesi seinastu
árini. Eg havi nøkur hjartamál, sum eg
vil lýsa her, sum eg umframt nógv annað, vil arbeida við.
Bygnaðarbroytingar
Nógv arbeiði er lagt í bygnaðarbroytingarnar í felagnum. Nevndin hevur kjakast um hvussu farast skal fram. Vit
hava ynskt at fáa uppskotini, sum arbeiðsbólkarnir gjørdu, betri lýstar av
serkønum. Sæð í einum størri samfelagsligum samanhangi. Í løtuni vóna
vit, at MA- ella PhD-lesandi á Setrinum
vilja taka hetta evnið upp í ritgerðum.
Nógvar gitingar og subjektivar meiningar eru um hvat gagnar felagnum best.
Sjálvur haldi eg ikki tíðin er búgvin til,
at vit kunnu taka endaliga støðu, men
ístaðin við virðing fyri tí arbeiði, ið er
gjørt, bíða eftir eini útgreining.
Eitt felag ið setur dagskránna.
Eg havi havt, og havi enn stórt ynski
um, at felagið skal gerast meiri sjónligt í
almenna rúminum. Eitt stórt stig er tikið
rætta vegin. Miðlafólk er sett í starv inni í
húsinum, og arbeiðir við miðlaætlan fyri
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felagið. Eg havi skotið upp, at felagið fer
í gongd við at gera fakblað til limir og
almenningin annars, sum varpar ljós á
gerandisnámsfrøðina, og eisini hevur
gravandi greinir um okkara fak. Eitt slíkt
blað er stórt hjartamál hjá mær.
Nevndarvitjanir
Farna vetur hevur nevndin verið á vitjan á stovnum runt landið. At koma út at
heilsa uppá tykkum limir og síggja hvussu breitt okkara fakøkið spennir, hevur
verið sera kveikjandi. Eg fari heilt avjørt
at skjóta upp, at vitjanir gerast fastur
partur av nevndararbeiðinum, soleiðis
at nevndin er tilvitað um hvat rørir seg
runt í ymisku økjunum.
Arbeiðstíðarreglar fyri kommunalt sett.

Fleiri uppgávur og skeivar tíðir á samdøgninum seta krøv til uppgerð av m.a.
uppspardari feriu. Samstundis hava
vit avtala við sáttmálapartin um at lýsa
møguleikan hjá pedagogum, at arbeiða
á eldraøkinum, sum jú verður eitt nýtt
sáttmálaøkið hjá felagnum. Tí er týdningarmikið, at vit hava øll ivamál útgreinaði,
soleiðis at vit ikki renna okkum í trupulleikar av løn o.ø. Tad er ein stórur trupulleiki, at limir, ið starvast í frítiðarskúlum
verða sendir í tvungna feriu í nógvar vikur. Hetta má fáast uppá pláss nú.
Álitisfólkaskipan
Sum álitisfólk er man bindiliðið millum
felagið og limirnar, og hevur man eisini

ymiskar skyldur á arbeiðsplássinum.
Mangan hoyra vit, at tað úti á stovnum
og arbeiðsplássum er trupult, at fáa nakran at bjóða seg fram sum álitisfólk.
Sum álitisfólk kann man koma í støður
við starvsfeløgum ella arbeiðsgevara,
sum ein helst vildi verið fyriuttan. Eg
skilji væl, at mong bera seg undan.
Hetta er jú ein ólønt uppgáva. Eg haldi,
at felagið eigur at hyggja uppá um ikki
álitisfólk kunnu fáa eina samsýning fyri
stríðið, so álitisfólkauppgávuna verður
meiri tekkjandi.
Til seinast vil eg takka limunum fyri allan
stuðulin og góðynskir, ið vit fingu undir
verkfallinum. Tað var stundum hart, og
hava vit sum einstaklingar og familjufólk
merkt eitt ávíst trýst. Tað gav styrk at
lesa allar heilsanirnar - og heilsanarnir
fløðaðu. Takk!

Giftur við Randi.
2 børn, Liva 2 ár og Jóel 8 mðr.
Hægri Handilsskúla 2006.
Námsfrøðingur á Setrinum 2012.
Námsfrøðingur í “frítíðarskúlin í
Hoyvík” og ungdómshúsinum “KLUBB188”
Nevndararbeiði í ítrótti í útvið 10 ár
Álitisfólk áðrenn eg kom í nevndina í 2015.
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Jógvan Philbrow, formaður, Elin N.W. Tausen, Nikkil Heinesen, Irdi Li Gaardlykke, Halgerð Jacobsen

Eitt virkið ár!
Frágreiðing frá nevndini
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VIT TAKKA ØLLUM
TYKKUM LIMUM
FYRI GOTT SAMSTARV
OG TOL,
FYRI ÁHALDANDI
OG GÓÐAN
STRÍÐSVILJA
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Yvirskriftin - “Eitt virkið ár” - kemur ikki av
ongum. Eitt er hendingarnar seinast í árinum og fyrst í hesum árinum, men so sanniliga er nógv hent síðani aðalfundin í fjør.
Fylgjandi er tikið nøkulunda kronologiskt úr rúgvuni:
1. Nevndin skipaði seg 30. mars 2017, við
Elin N. W. Tausen, ið var afturvald sum
næstforkvinna, Nikkil Heinesen, ið varð
valdur skrivari, ímeðan Irdi L. Gaardlykke
aftur fekk orðstýrarauppgávuna. Halgerð
Jacobsen varð nevndarlimur.
2. Vit settu nakrar arbeiðsdagar av síðst
í apríl, har ábyrgdarøkini vóru umrødd og
býtt millum okkum, og høvi var at taka nakrar størri spurningar upp til umrøðu. Eitt
nú á hvønn hátt arbeiðast skuldi víðari
við at endurskoða bygnaðin í felagnum.
Hetta er framvegis eitt arbeiðsevni, tó tað
hevur verið arbeitt við fleiri uppskotunum,
ið vóru løgd fram innan aðalfundin í fjør.
Eitt nú var ein miðlaráðgevið settur í starv
í september í 2017, meðan vit eisini settu
okkum í samband við Fróðskaparsetrið,
í eini roynd at fáa lesandi gjøllari at lýsa
og greina bygnaðin í felagnum, við atliti til
møguligar broytingar.
Fyri nevndina hevur tað stóran týdning at
hesin spurningur er gjølla lýstur, soleiðis
at framtíðar bygnaðurin í felagnum er
haldbarur og ikki bert er ein løtuvinningur.
Høvuðsevnini vóru annars: endurskoðan
av bygnaðinum, sjónliggerð av fakinum,
styrkja fakið, arbeiðsumhvørvi og limarøkt.
Hesi evnini vóru býtt millum ymisku
nevndarlimirnar.
3. Umsitingin hjá felagnum fór veruliga í
gongd við at seta sjóneyka á støðuna hjá
teimum tímaløntu limunum, ið tykjast vera
alt ov nógv, og eru tey møguliga eisini sett
sum tímalønt fyri at arbeiðsgevarin kann
spara pening í eftirlønargjaldi. Og hesi
mangla vanligani eisini setanarskriv. Eitt
úrslit av hesum er, at felagið hevur vunnið
tvey mál í vinnukærunevndina tá umræður
rættindini hjá tímaløntum til setanarskriv,
meðan nøkur gerðarrættarmál afturat eisini skulu roynast.
4. Leiðararáðið var valt av leiðarunum
í felagnum 24. apríl 2017. Hesar manna
ráðið: Nancy Poulsen, Marjun Hentze,
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Poula Ejdesgaard, Hildur Hermansen og
Rúna Tausen. Tær skipaðu eisini fyri einum leiðaradegi á Hotel Hafnia við Søren
Voxsted. Evnið var ”Faklig leiðsla í tí
almenna - hví er hon neyðug?”
5. Fakfelagssamstarvið hevði evnisdag
um arbeiðsumhvørvið serliga ætlað álitisfólkum hin 11. mai 2017. Her var tað serliga Rasmus Willig, sosiologur, ið hevði
spennandi framløgu um “Afvæbnet kritik”.
Flestu álitisfólkini hjá felagnum vóru við.
6. Fyrireikingarnar til sáttmálasamráðingarnar fóru eisini í gongd fyrst í mai. Her
vóru uppskot og ynski send inn frá limum og álitisfólkum, og nevndin arbeiddi
so víðari við samlaðu uppskotunum. Inn
komu ein røð av ynskjum, ið viðgjørdu
spurningar um hægri løn, styttri arbeiðsviku, umsorganardagar, hægri eftirlønir og
ymiskt annað.
7. Felagið hevði í árinum ymisk skeið á
breddanum. Eitt nú var skeiðið “Ósemjuhandfaran” fyri álitisfólk og leiðarar fullfíggjað. Her vóru tilsamans talan um eini
100 luttakarar, ið vóru á skeiði fýra ymiskar
dagar. Á fakliga breddanum helt Dorthe
Birkmose, sálarfrøðingur, fyrilestur um “Vit
mugu tosa um vandan við vaksandi bonskleika”. Hetta var sera væl umtókt og er
ætlanin at hon skal koma aftur til Føroyar
í summar.
8. 1. juni var 35 ára hald, ið var hildið sum
lítil samkoma í havanum hjá felagnum.
Her høvdu limir og onnur møguleikan at
fáa sær okkurt smátt at eta, kaffi, te og
sunkist. Hetta var hildið um sama mundi
sum Tórshavnar kommuna hevði mentanardagar. Tað var ein hugnalig løtu og nýttu limir møguleikan at leggja leiðina framvið.

ætlanirnar og væntaninar til hetta samstarv.
11. Dagstovnaráðið, Maika L. Samuelsen, Jakob Skaaning og Edda Hjartvardsdóttir, høvdu saman við nevndini ætlanir
um at skipa fyri eini ráðstevnu, sum tó
fyribils er útsett. Hetta kemst fyrst og
fremst av at Rógvi Thomsen, sáli, heldur
óvæntað legði árarnar inn. Hann var ein
av høvuðspersónunum í bólkinum, ið fyrireikaði ráðstevnuna og skuldi hava ein
berandi leiklut. Ætlanin er framvegis at
“Námsfrøði í Heimsflokki”, skal lýsast og
vitanin breiðast út.
12. Sosialpedagogiska ráðið, Edith Dahl,
Sólvá Petersen og Teitur Jóannesarson,
løgdu tað mesta av sínari orku í pedagogblaðið, sum var útgivið í samband við
aðalfundin 2017. Høvuðsevnið í blaðnum
tá var sosialpedagogikkur.
13. Í november varð Jógvan Philbrow valdur til aðalskrivara í AIEJI (Altjóða felagskapurin fyri sosialpedagogum). Hetta var
eftir at norðurlond, við Norra og Danmørk
á odda, heittu á hann at bjóða seg fram.
Norra hevur havt aðalskrivaran seinastu 8
árini, og helt tað verða passandi, at pedagogfelagið í Føroyum skuldi átaka sær
uppgávuna.
14. Verkfallið og verkbannið settu sín dám
á jólamánaðin og allan januar mánaða.
Nevndin metir, at semjan var eitt gott stig
á leiðini, tó vit ikki eru komin heilt á mál við
“#Líkalønfyrilíkaútbúgving”.
Vit mugu eisini staðfesta at upptakið við
endurgjaldi fyri mista arbeiðsinntøku hevur
verið nakað fløkjasligt, tí ymisku limirnir
verða viðfarin ymiskt, og eru trektir á ymiskan hátt í løn. At leita í yvir 2000 teldupostum er ein uppgáva, sum krevur sína tíð.

9. Nevndin byrjaði eisini eina rundferð í
heyst og er komin rímiliga væl áleiðis at
vitja har nevndin hevur verið bjóðað. Tó
órógvaðu samráðingarnar vitjanarætlanirnar nakað nógv. Væntandi verða hesar
tiknar uppaftur eftir aðalfundin.

Vit fara at enda hesa frágreiðing við at takka øllum tykkum limum fyri gott samstarv
og gott tol hetta seinasta árið. Verkfallið og
verkbannið hevur veruliga sett spor í hetta
seinasta aðalfundarárið. Vit skulu tí takka
tykkum fyri áhaldni og góðan stríðsvilja.

10. Fakfelagssamstarvið hevur broytt arbeiðsgongdirnar nakað. Hetta tí Poula
Michelsen Kass segði seg úr starvinum í
september. Samstarvið endurskoðar tí nú

Vinaliga
Nevndin í Føroya Pedagogfelag
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Fundarskráin
Ársaðalfundur felagsins verður á Hotel
Føroyum tann 3. mars 2018.
Dagurin byrjar við skráseting kl. 11.45, har
atkvøðuseðlar verða útflýggjaðar í skrásetingini. Fundurin byrjar kl. 12.45 og varir
til áleið 17.30 við hesi fundarskrá:
Vælkomin og gestarøðari
Kristian Eli Andersen: 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
Døgurði klokkan 19.00.
úr fundarskrá:
H. Nevndarval
Í ár skulu vit velja formann og tveir nýggjar
nevndarlimir.
Tey sum stilla upp eru:
Jógvan Philbrow
Gunnvá Akraberg Hansen
Nikkil Heinesen
Av tí at ongi mótvalevnu eru, so verða øll
trý vald í nevndina í eitt trý ára skeið uttan
stríðsval.
I. Val av eykalimum
Valdir verða 3 eyaklimir. 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 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.
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Talið á atkvøðum, sum hvørt valevni fær,
er avgerandi fyri, hvør er fyrst-, annar- og
triðvaldur.
Brævatkvøðugreiðsla
Teir limir, sum ynskja at greiða brævatkvøðu, kunnu venda sær til felagið á tlf.
357576 ella við telduposti á pedagog@
pedagogfelag.fo.
Møguligt er at avgreiða skrivliga atkvøðu
bæði umvegis telduskipan og umvegis
brævbjálva. Freistin at lata brævatkvøður
inn er vikudagin undan aðalfundinum, og
merkir tað, at atkvøðan skal vera latin
inn í seinasta lagi leygardagin 24. februar 2018. Freistin fyri at biðja um brævatkvøðuseðil og fáa vegleiðing frá umsitingini, er fríggjadagin 23. februar kl. 15.00.
Brævatkvøðurnar verða ikki latnar upp fyrr
enn í sambandi við uppteljingina á aðalfundinum.
J. Val av grannskoðarum
Sambært ásetingunum í § 13, stk. 2. skulu
grannskoðarar veljast hvørt ár. Eksternur
grannskoðari er Grannskoðaravirkið Januar. Innanhýsis grannskoðarar eru Mirijam
Johannesen og Vera Bjørgvin.
K. Viðgerð av innkomnum uppskotum
og ásetan av limgjaldi
K. 1. Uppskot til lógarbroyting:
Undirritaði limir ynskir at seta fram uppskot
um lógarbroyting til støðutakan á komandi
árs aðalfundi:
Mælt verður til, at grein 10, stk. 1, verður
broytt - sí broytingaruppskot á síðu 15
Tórshavn, tann 30. januar 2018
Sum uppskotsstillarar: Edith Dahl
Omanfyri nevnda uppskot til broytingar er
skrivað við reyðum í broytingaruppskotinum.
K. 2. Uppskot til lógarbroyting:
Undirritaði limir ynskir at seta fram uppskot
um lógarbroyting til støðutakan á komandi
árs aðalfundi.
Mælt verður til, at grein 10, stk. 1, verður
broytt sí broytingaruppskot á síðu 15
Mælt verður til, at grein 11, stk. 1, verður
broytt sí broytingaruppskot á síðu 15
Mælt verður til, at grein 11, stk. 2, verður
broytt sí broytingaruppskot á síðu 15
Mælt verður til, at grein 11, stk. 4, verður
broytt sí broytingaruppskot á síðu 15

Tórshavn, tann 30. januar 2018
Sum uppskotsstillarar: Bjarni Beder
Omanfyri nevndu uppskot til broytingar eru
skrivaðar við reyðum í broytingaruppskotinum.
K. 3. Uppskot til samtyktar:
Nevndin í Føroya Pedagogfelag ynskir at
seta fram uppskot til samtyktar á komandi
árs aðalfundi.
Sí uppskot á síðu 15
Nevndin í Føroya Pedagogfelag
L. Ymiskt
Áheitan:

Námsfrøðiliga arbeiðsøkið er sera breitt og
fjøltáttað, og harvið er kravið til bæði nevnd
og umsiting um kunnleika til dagligu arbeiðsumstøður hjá limunum sera umfatandi.
Vanliga verður talað um tvey stór høvuðsøki.
Tað kanska meira sjónliga dagstovnaøkið og
so serøkið.
Um vit øll skulu sjónliggerast í samfelagnum,
so er neyðugt at byrja við okkum sjálvum í
felagnum.
Vit mugu virða allar starvsbólkar í felagnum,
bæði námsfrøðingar og hjálparfólk, og tora
taka kjakið upp um hvussu vit best skipa okkum, tá áhugamálini ikki altíð eru tey somu.
Broytingar eru neyðugar, og við hesum heita
vit á nevndina í Føroya Pedagogfelag ítøkiligani at koma við einari ætlan at bøta um verandi støðu.

Vegna
Námsfrøðingar, námsfrøðiligir atstøðingar
og hjálparfólk á Eiðragarði

Tilmelding
Døgurði Kl. 19.00
Felagið bjóðar teimum, sum hava luttikið á
aðalfundinum, døgurða.
Felagið heitir á øll sum ætla sær við til
døgurðan um at tekna seg.
Endiliga sigið okkum frá, um tað kortini ikki
liggur fyri.
Tilmeldingin til aðalfundin er persónlig, og fer
fram á heimasíðu felagsins:
www.pedagogfelag.fo.
Seinasta freist at tekna seg til aðalfundin er
tann 23. februar kl. 13.00.
Vælkomin á aðalfund, Nevndin
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Uppskot til broytingar í lógum felagsins
Uppruna tekstur

Uppskot 1: Edith Dahl

§ 10 Formaður

§ 10 Formaður

1.stk. Formaður felagsins verður valdur sambært §8, stk.7 og situr hann eitt 3
ára skeið.

1.stk. Formaður felagsins skal vera námsfrøðingur, og verður valdur sambært §8, stk.7 og
situr hann eitt 3 ára skeið.”

Afturval kann fara fram. Uppskot til formansevni verður latið inn sambært
ásetingunum í § 8, stk.7.
Valdur formaður bindir seg til at taka við fulltíðarstarvi í felagnum.
2.stk. Tann, ið fær flestar atkvøður er valdur formaður fyri eitt trý ára skeið.
Er bert eitt valevni til fastan formann, so er hesin valdur uttan atkvøðugreiðslu.

Afturval kann fara fram. Uppskot til formansevni verður latið inn sambært ásetingunum í §
8, stk.7.
Valdur formaður bindir seg til at taka við fulltíðarstarvi í felagnum.
2.stk. Tann, ið fær flestar atkvøður er valdur formaður fyri eitt trý ára skeið.
Er bert eitt valevni til fastan formann, so er hesin valdur uttan atkvøðugreiðslu.

§ 11 Nevnd
1.stk. Nevndin er tað útinnandi liðið í felagnum og hevur um hendur leiðsluna í
felagnum sambært avgerðum á aðalfundinum.
2.stk. Í nevndini sita 4 nevndarlimir og formaðurin. Nevndarlimir verða valdir fyri
trý ár, soleiðis at:

Uppskot 2: Bjarni Beder

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 fimm nevndarlimunum skal minst ein nevndarlimur vera pedagogur
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 eina ferð 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 møgujliga 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
frammanfyri 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- næstog trivaldur.

§ 10 Formaður
1.stk. Formaður felagsins skal vera námsfrøðingur, og verður valdur sambært §8, stk.7 og situr
hann eitt 3 ára skeið.”
Afturval kann fara fram. Uppskot til formansevni verður latið inn sambært ásetingunum í § 8,
stk.7.
Valdur formaður bindir seg til at taka við fulltíðarstarvi í felagnum.
2.stk. Tann, ið fær flestar atkvøður er valdur formaður fyri eitt trý ára skeið.
Er bert eitt valevni til fastan formann, so er hesin valdur uttan atkvøðugreiðslu.
§ 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 fimm 4 nevndarlimunum skal minst ein nevndarlimur vera pedagogur og minst ein
vera hjálparfólk. skulu minst tveir nevndarlimir vera námsfrøðingar.
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 eina ferð 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 møgujliga 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 frammanfyri nevndu freistum.
4.stk. Eykalimir.Valdir verða 3 eykalimir. Av hesum eykalimum skal minst ein vera hjálparfólk og
minst ein pedagogur ein vera námsfrøðingur. 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 trivaldur.

Uppskot til samtyktar
Aðalfundurin gevur nevndini hjá Føroya Pedagogfelag heimild til ikki at gjalda tey
lógarásettu gjøldini til Aktións- og Upplýsingargrunnin og Húsagrunnin, í 2018, um
nevndin metir tað neydugt fyri raksturin hjá felagnum, eftir at endaligi kostnaðurin fyri
verkfall og verkbann er greiður.
Nevndin hjá Føroya Pedagogfelag
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