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Aftur stendur oktober í ljósinum av stórum
broytingum. Heystið er komið, og vindarnir
vísa sína megi, sólin stendur lágt og vísir
okkum sín vakurleika. Skiftistíðir eru fyri
framman. Val er útskrivað, og løgmaður
legði soleiðis lok á sáttmálasamráðingarnar
fyri eina stund. Vónandi verða almennu
sáttmálarnir ikki jólatrøll. Neyðugt er, at
komandi fólkavaldu fáa skipað samgongu
skjótast gjørligt, soleiðis at samráðingarnar
kunnu takast uppaftur sum avtalað, mitt
í november. Tað er mín vón, at vit fáa
eina samgongu, sum tekur ábyrgd av, at
samráðingarnar ganga fyri seg í frælsum og
góðum anda, har politikarin situr við borðið
og veruliga tekur ábyrgd. At samráðast
er meira enn bara at avtala lønarkarm.
Tað snýr seg í stóran mun um rættindi og
arbeiðsviðurskifti limanna. Arbeiðstrýstið
økist alsamt, eins og krøvini frá ovastu
myndugleikum seta størri krøv til fakligan
førleika og refleksjón um mið og mál.
Vinnumálaráðið skipaði í september
fyri stórari ráðstevnu undir heitinum “At
bróta tøgnina” um viðurskifti hjá børnum,
sum vaksa upp við harðskapi í heiminum.
Endamálið við ráðstevnuni var m.a. at
varpa ljós á leiklutin hjá fakfólki, herundir
á ábyrgdina hjá námsfrøðingum, at leggja til
merkis og at boða frá, um børn vaksa upp við
harðskapi ella á annan hátt ikki hava tað gott.
Børn hava rætt til eitt gott og trygt barnalív,
tað er staðfest í barnarættindasáttmálanum
hjá ST. Ábyrgdina av at tryggja børnum síni
rættindi liggur á øllum samfelagsborgarum
og serliga á fakfólkum. Harðskapur er ikki
longur ein privat søk. Vit mugu øll taka
ábyrgd av at bróta tøgnina og bróta tabu
um harðskap.
Javni skipaði fyri ráðstevnu og varpaði
ljós á rættindi hjá fólki við menningartarni til
ein bústað. Almannamálaráðið hevur játtað
at byggja bústaðir til fólk við menningartarni
í Klaksvík og í Eysturoynni. Kjakið á
ráðstevnuni snúði seg fyri tað mesta um,
hvat slag av bústaði og hvussu stóran
bústað fólk við skerdum førleikum hava
rætt til. Eg undrist á, at tað er eitt ivamál,
um hesir borgarar hava onnur rættindi enn

fólk annars. Hevur ein minni rætt til ein
hóskandi bústað og privatlív, um ein hevur
skerdan førleika? Við nýggju tonkunum
um bústaðarbygging var samstundis
varpað ljós á broyttu umstøðurnar hjá
starvsfólki, sum dagliga veita borgarum við
menningartarni stuðul. Sosialpedagogikkur
er fyri mong eitt ókent fyribrigdi, og summi
halda, at tað er nakað, sum hoyrir fortíðini
til. Sosialpedagogar eru kjarnupersónar
í heiminum hjá fólki við menningartarni,
og arbeiðið setur stór skrøv til bæði etisk
og faklig virði hjá hesum starvsfólkum.
Ein týðandi partur av sosialpedagogiska
arbeiðinum er at verja og virða rættindi hjá
borgarum við menningartarni.
Ein stór avbjóðing, sum nógvir limir í
Føroya Pedagogfelag standa yvirfyri í løtuni,
er samanleggingin av Almannastovuni og
Nærverki. Nærverkið hevur gjøgnum árini
alsamt verið fyri stórum broytingum og
samanleggingum. Stjóraskifti hevur verið,
og Nærverkið er nú ein stórur almennur
arbeiðsgevari, og tað setur stór krøv til
einstaka starvsafólkið. Torført kann vera
at kenna seg aftur í einari so stórari
skipan. Eg kann ikki lata verða við at
hugsa tankan, at um ein ikki kennir seg
so væl aftur í skipanini, hvar skal ein so
fara? Hvørjar hurðar standa tá opnar fyri
sosialpedagogunum og hjálparfólkum,
sum ynskja at starvast hjá tí almenna?
Um sjálva samaleggingina er at siga, at
felagið saknar grundgevingar fyri hesi
avgerð. Hvørji atlit eru tikin og hvørjar
grundgevingar liggja aftanfyri? Formenn og
forkvinnur í almennu fekfeløgunum umrøddu
henda spurning, og eingin visti at siga frá
hvørki grundgevingum ella ætlanum aftan
fyri samanleggingina. Stór ónøgd er eisini
um, at feløgini ikki eru tikin við upp á ráð.
Tó skal sigast, at feløgini hava fingið eina
fráboðan um, at tey verða tikin við seinni.
Vit ynskja nýggja stjóranum góða eydnu
við nýggja starvinum og stóru avbjóðingini
og síggja fram til gott samstarv um okkara
felags áhugamál.
Fari við hesum at ynskja øllum eitt gott
val!

Betri at hava gott í væntu
Betri pensjón tryggjar tær eina munagóða samansparing, sum er við til at
leggja lunnar undir eina framhaldandi vælferð, tá ið tú fert frá fyri aldur.
Við Betri pensjón hevur tú fult gjøgnumskygni. Tú sært, hvussu nógv tú sparir saman til eftirløn, hvussu
nógv fer til tryggingar, og hvussu nógv verður goldið fyri umsiting.
Harafturat kanst tú fáa heilt upp til 32% í avsláttri, um tú samlar tínar tryggingar hjá Tryggingarfelagnum
Føroyum og tína pensjón hjá Betri pensjón.
Set teg í samband við ein av okkara ráðgevum, so vit saman kunnu gjøgnumganga tíni tryggingar- og
pensjónsviðurskifti. Meiri fæst at vita á telefon 345 700 ella við at senda ein teldupost til betri@betri.fo.

betri.fo

NEVND
Maud Wang Hansen
forkvinna
maud@pedagogfelag.fo

num

lag
rá fe

di f

Tíðin
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Sáttmálarnir við Fíggjarmálaráðið og
Kommunala Arbeiðsgevarafelagið gingu
út leygardagin 1. oktober 2011.
Fakfelagssamstarvið byrjaði felags
samráðingarnar í mai, og handaðu partarnir
síni krøv til broytingar í sáttmálunum tann
21. juni 2011. Partarnir í sersamráðingunum
handaðu serkrøvini tann 25. august 2011.
Eftir umbøn hevur fíggjarmálaráðharrin
luttikið á felags samráðingarfundunum.
Fakfelagssamstavið metti tað neyðugt at
hava politiska myndugleikan við borðið, og
meta vit, at hetta hevur verið gagnligt fyri
samráðingarnar. Somuleiðis hevur nevndin í
Føroya Pedagogfelag ynskt at hava politiska
myndugleikan við til sersamráðingarnar,
men tað hevur ikki ligið fyri hjá teimum.
Seinasti felagssamráðingarfundurin
var mikudagin 28. september. Vegna
tess at løgtingsval er útskrivað, verða
ikki fleiri av hesum fundum hildnir nú,
so leingi landsstýrið virkar sum eitt
umsitingarligt stýri. Tá val er útskrivað, ger
fíggjarmálaráðharrin ikki bindandi avtalur
fyri eina komandi samgongu. Sostatt eru
eingir felagssamráðingarfundir undan
løgtingsvalinum. Tó hava partarnir avtalað
nýggjar fundir 15. og 23. novembur 2011, tá
ein nýggj samgonga væntandi er skipað.
Sersamráðingarnar kunnu halda fram,
hóast støðgur er í felagssamráðingunum.
Hetta so feløgini kunnu vera komin
nakað áleiðis, tá felagssamráðingar verða
uppafturtiknar, og ein karmur verður ásettur.
Nevndin í Føroya Pedagogfelag valdi at fara
av samráðingarfundi við lønardeildina og

KAF tann 20. september 2011. Tá hevði
nevndin verið á fleiri fundum og samráðst
um tey serkrøv, sum nevndin hevur raðfest.
Tað hevur verið sera torført at vinna á mál
við krøvum, sum annaðhvørt hava politiskan
dám, ella sum bøta um arbeiðsviðurskiftini
hjá limunum í Føroya Pedagogfelag.
Grundgevingarnar hjá mótpartinum fyri
ikki at ganga hesum krøvum á møti eru,
at tey eru av politiskum slag; eitt nú kravið
um eina nýggja, felags lønarskipan, og
kravið um at stovna ein útbúgvingargrunn
fyri at tryggja førleikamenning. Onnur krøv
verða av mótpartinum hildin at leggja
seg út í leiðslurættin hjá kommunum og
landi, sum í størst møguligan mun skulu
hava møguleika sjálv at avgera, hvussu
bygnaðurin sær út, og hvussu stovnar eru
skipaðir – bæði viðvíkjandi leiðslubygnaði
og fyrireikingartíð.
Nevndin í Pedagogfelagnum hevur ta
greiðu fatan, at tað er við samráðingarborðið,
at partarnir eiga at samráðast um, hvørji
viðurskifti eiga at verða galdandi, fyri at
starvsfólk kunnu loysa uppgávurnar á besta
hátt. Tað kostar at veita eina góða tænastu,
tað vita vit; og nevndin hevur ikki ímyndað
sær at fáa gull og grønar skógir fyri einki.
Vit vilja bert tryggja okkum, at starvsfólk
vita, hvat verður væntað av teimum, at
førleikamenning er ein treyt fyri arbeiðinum,
og at starvsfólk fáa stundir at fyrireika tað
góða arbeiðið, sum tey gera.
Tað næsta, nevndin fer undir, er at gera
útrokningar av krøvunum og at samanbera
talgrundarlagið saman við mótpartinum.

Dagstovnaráðið

Skal geva Mentamálaráðnum faklig ráð
Dagstovnaráðið saman við landsstýriskvinnuni við mentamálum. F.v.: Anja Olsen, varaleiðari í Barnahúsinum
Margit og cand.ped.ped. lesandi, Hildur Patursson,
fulltrúi í Mentamálaráðnum er samskipari, Elin N.
W. Tausen, leiðari á dagstovninum í Løkjatúni, Óli
Midjord, leiðari í Býlingshúsinum á Norðasta Horni,
skrivari, Jórun Niclasen, stuðulsráðgevi í sosialu deild
hjá Klaksvíkar Kommunu, forkvinna, Anna Maria E.
Antoniussen, námsfrøðingur, Dagstovnurin Eikilund í
Vági, Helena Dam á Neystabø, landsstýriskvinna og
Harry Knudsen, námsfrøðingur, Dalavegur 19, Glyvrar.

Í summar setti landsstýris
kvinnan við mentamálum,
Helena Dam á Neystabø, í
samráð við Pedagogfelagið á
stovn eitt dagstovnaráð.
Uppgávan hjá Dagstovnaráðnum er at ráð
geva landsstýrskvinnuni í málum á dag
stovnaøkinum, sum Mentamálaráðið varðar
av. Umframt tað, kann Dagstovnaráðið lata
landsstýriskvinnuni tilráðingar um at seta í
verk menningar- og granskingarverkætlanir
á dagstovnaøkinum.
Elin N. W. Tausen, nevndarlimur í Peda
gogfelagnum og limur í Dagstovnaráðnum,
sigur, at eitt av teimum fyrstu málunum, sum
ráðið fekk at viðgera, vóru tey námsfrøðiligu
stevnumiðini, sum landsstýriskvinnan sam
bært dagstovnalógini skal áseta reglur um.
Tað arbeiðið er gjørt og var fyrr í vár úti
til hoyringar. Dagstovnaráðið hevur eisini
havt stevnumiðini til viðgerðar og tosað
um, hvussu tey kunnu setast í verk. Ein

annar spurningur, sum liggur frammalaga
at viðgera, er spurningurin um samstarv
millum dagstovn og fólkaskúla um byrjun
arundirvísing frá forskúla til 2. flokk. Dag
stovnaráðið skal lýsa møguleikar, fyrimunir
og vansar við at skipa forskúlar sum tilboð
til øll børn.
Aðrir spurningar, sum Dagstovnaráðið
eisini skal gera sínar tilráðingar um, er
•
bygnaður og samstarv millum
dagstovnar,
•
námsfrøðiligi leiðsluparturin,
•
eftirútbúgvingar og skipan,
•
eins og ymiskar spurningar á ser
námsøkinum.

Arbeiða við fakligum spurningum
Í fólkaskúlalógini er ásett, at skipast skal
eitt fólkaskúlaráð, sum eisini varð sett fyrr
í ár, men einki stendur í dagstovnalógini um
dagstovnaráð. Tað hevur landsstýriskvinn
an so valt at gera kortini, og hetta fegnast
Elin N. W. Tausen um. Hon heldur tað vera
av alstórum týdningi, at pedagogar á henda
hátt hava møguleika at viðgera fakligar
spurningar og vera beinleiðis ráðgevandi
hjá landsstýriskvinnuni við mentamálum í

Temadagur fyri tænastumenn
Skipað verður fyri temadegi fyri tæn
astumenn sum eru limir í Føroya
Pedagogfelag, mánadagin tann 24.
oktober kl.13.00-16.00, á Parnass
inum á Hotel Hafnia.
Heri Joensen frá Almannamála
ráðnum og Bjarni Mortensen frá løn
ardeildini í Fíggjarmálaráðnum greiða

frá og svara spurningum um eftirløn
og setanarviðurskifti hjá limum, sum
eru tænastumannasettir.
Tilmelding er neyðug og fer fram við
at senda teldupost til pedagog@
pedagogfelag.fo ella við at ringja
á tel. 357576.

sambandi við økið, sum landsstýriskvinnan
varðar av.
Mentamálaráðið hevur um hendi lógar
økið og yvirskipaða umsjón á økinum.
Kommunurnar hava annars ábyrgdina av
dagstovnaøkinum og eru setanarmyndug
leiki og rinda bæði starvsfólkalønir og eftir
útbúgving, og tí eiga tilráðingar frá Dag
stovnaráðnum at hava hesi viðurskifti í
huga, bæði tá talan er um bygnað, samstarv
og eftirútbúgving.

Samstarv millum fakbólkar
Fólkaskúlalógin ásetur, at samstarv skal
vera millum lærarar og pedagogar í forskúla,
byrjanarundirvísing og frítíðarskúla. Júst
hetta hevur eisini verið nógv umrøtt, m.a. í
sambandi við tær kanningar, sum gjørdar eru
um fakliga førleikan hjá næmingunum í fólka
skúlanum. Elin N. W. Tausen sigur, at tað er
sera umráðandi, at hesir báðir fakbólkarnir,
lærarar og pedagogar, viðgera spurningin
saman, og at øll sjónarmið koma fram.
Til ber eisini hjá ráðnum at leita sær hjálp
og seta seg í samband við serkøn og fólk,
ið starvast á teimum ymisku økjunum, sum
ráðið viðger.

Samlagstryggingin
Limir sum fara í farloyvi uttan løn, hava
møguleika at halda fram í samlagstryggingini
við sjálvi at gjalda 125,-.
Tit fáa konto nr. við at venda tykkum til
felagið.
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Læra at handfara

truplu samrøðuna
Tað hevur verið rættiliga stórur áhugi, bæði millum
álitisfólk og limir annars, at taka lut í einum skeiði
um truplu samrøðuna, sum Pedagogfelagið hevur
skipað fyri saman við skeiðhaldarunum Bergtóru
Høgnadóttir Joensen og Jóhonnu Andreasen.
Bergtóra er sosialráðgevi, og Jóhanna er útbúgvin
sjúkrarøktarfrøðingur. Tær hava báðar eisini
framhaldands-útbúgvingar og halda javnan skeið
um samskifti og annars tað, sum snýr seg um
trivnaðin á arbeiðsplássinum.
Endamálið við skeiðnum er at gera starvsfólk
betur før fyri at hava og vera við til truplar samrøður.
Millum spurningarnar, sum verða viðgjørdir á hesum
skeiðum, er, hví tey skulu vera væl fyri til truplar
samrøður, nær ein samrøða er trupul, og hvussu
ein tá ber seg at. Og er ósemja, er umráðandi at
vita, hvussu ein kann minka um trupulleikan heldur
enn at gera ilt verri.

Fekk væl burturúr
Birgit Dam, sum er álitisfólk á Eirargarði, var ein av
luttakarunum á skeiðnum, og hon letur væl at og
sigur seg hava fingið nógv burturúr.
Hví hon fekk áhuga at luttaka, sigur Birgit, at
sum álitisfólk kanst tú lættliga gerast partur í eini
truplari samrøðu, og tá ræður um at vera tilbúgvin
og vita, hvussu tú ber teg at, tí ein trupul samrøða
kann vera so mangt, m.a. at vera hjásitari í eini
tvístøðu millum starvsfólk og leiðslu, og tá ræður
um at hava fyri eygað, hvussu ein loysn kann finnast
á besta hátt.
Birgit greiðir frá, at skeiðið var partvíst teoretiskt,
og partvíst fingu luttakararnir møguleika til at royna
seg í verki. Bæði í leiklutinum sum tann, ið spyr,
og tann, ið svarar, og harafturat var áhugavert at
eygleiða, hvussu onnur bóru seg at, og hvussu
tær ymisku atferðirnar riggaðu. Birgit sigur seg
hava fingið nøkur góð amboð, sum gera hana enn
tryggari, kemur hon soleiðis fyri at vera við í einari
truplari samrøðu.
Skeiðið er býtt upp í tveir partar. Fyrri parturin er
eitt dagsskeið, og hin seinri, sum tekur hálvan dag,
er roknaður sum uppfylging av teimum royndum,
luttakararnir hava gjørt sær.
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„Samnorðurlendsk ráðstevna í
2011 um vælferð og serfrøði í
ófriðarligum tíðum. Hvar eru vit
nú, og hvagar gongur leiðin?“

tar
v

Tíðliga í summar lýsti Føroya Pedagogfelag saman
við Sosialráðgevarafelag Føroya eina ráðstevnu.
Ráðstevnan varð fyriskipað av samtøkunum
NFFS og NSSK fyri sosialpedagogar og
sosialráðgevarar. Vanliga verður annaðhvørt
ár skipað fyri einari stórari ráðstevnu, har
luttakarar úr øllum Norðurlondunum hava
høvi at leggja fram fyrilestrar og standa fyri
verkstovum. Á einari líknandi ráðstevnu í
Íslandi í 2001 stó Bjarni Clementsen,
táverandi leiðari fyri Serstovnadeildini, fyri
einari verkstovu um Fólk við menningartarni
og dómi í Føroyum, nøkur ár seinni hevði
Finnur Helmsdal, táverandi leiðari á Føroya
Barnaheimi og tingmaður, ein fyrilestur undir
heitinum Tá hjálpin er hjálpsom. Í ár stó
Berit Unn Petersen, fyribils settur leiðari hjá
Børn og ung í Nærverkinum, fyri einari verk
stovu um Børn á barnaheimi í Føroyum, 25
ár seinni.
Tað er altíð týdningarmikið at hava føroy
skar fyrilestrar við á tílíkum stevnum, tí vit
eiga nógv áhugaverd sjónarmið at bera fram
og fortelja øðrum.
Á ferðini til Íslands luttók nevndin í Før
oya Pedagogfelag umfamt 4 luttakarar frá
Sosialráðgevarafelag Føroya. Millum tey
meira enn 300 luttakandi ljóðar tað ikki av
nógvum, men vit fingu nógv burturúr, og
fingu eisini givið nógv. Ein týðandi partur av
fakfelagsarbeiði er at skapa netverk. Ein hittir
granskarar og fakfólk við hollum kunnleika og
drúgvum royndum, og ein fær innlit í, hvat
rørir seg innan fakið í londunum rundan um
okkum, eins og ein fær høvi at fortelja um

tað týdningarmikla arbeiðið, sum verður gjørt
heima í Føroyum.
Ráðstevnan varð skipað við nøkrum yvir
skipaðum fyrilestrum og síðani við verkstov
um, har alskins evni vóru lýst. Nógvar av
verkstovunum vóru framløgur av granskingar
úrslitum hjá lesandi á námsfrøðiligu- og sosi
onomútbúgvingunum. Serliga nógv luttakandi
vóru úr Noregi, har universitetið hevur eina
skipan, har lesandi kunnu vinna sær points
við at leggja fram sínar bacheloruppgávur.
Umframt nevndu tiltøk var móttøka á
Háskúla Islands og vitjanir á ymiskum stovn
um og sosialum skipanum í Íslandi. Ein vitjan
á Barnahúsinum í Reykjavík var ein hjartanem
andi vitjan. Barnahúsið er viðgerðarstað fyri
børn, sum hava verið fyri kynsligari misnýtslu.
Leiðarin á stovninum fortaldi um staðið og um
teirra arbeiði í øllum Íslandi. Hon legði fram
hagtøl og greiddi frá samstarvinum millum tey
og myndugleikarnar, tá børn skuldu vitna um
ágang, sum er framdur móti teimum.
Ráðstevnan var merkt av fíggjarligu støðu
Íslands og av ræðuligu hendingunum í
Noregi 22.juli, og legði hetta ein serligan
dám á fyrilestrarnar og á kjakið millum
luttakararnar.
Samanumtikið ein sera áhugaverd ráðstevna
við einum stórum fakligum sjálvtøkuborði. Tað
er mín vón, at enn fleiri starvsfólk kunnu
luttaka næstu ferð, ein tílík ráðstevna verður
hildin í einum av okkara grannalondum –
kanska í Føroyum, hvør veit?

Maud Wang Hansen

Á fundi hjá NFFS og NSSK, eftir at
ráðstevnan var liðug, var ein yvirlýsi
ng skrivað og send miðlunum í øllum
Norðurlondum.
Les yvirlýsingina á síðu 11.

Benny Andersen, formaður í SL, end
aði rástevnuna við at taka samanum.
Les hansara røðu á síðu 10.
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Meira fólkaræði
Meira frælsi
Størri næstrakærleiki
Meira orðaskifti
Hetta var svarið frá Jens Stoltenberg og
norska fólkinum eftir bumburnar í Oslo
og hópdrápið á Utøya. Eitt sterkt svar.
Einki hevði verið lættari enn at mælt til
hatur og hevnd. Men Stoltenberg valdi
at tala til okkara styrki og góða skil.
Hann mælti heldur til at trúgva upp á ta
samfelagsskipan, sum vit hava bygt upp.
Eitt opið og ábyrgdarfult samfelag, har pláss
er fyri øllum. Tað er tað besta, vit kunnu
geva ofrunum eftir illgerðina. Grundarlagið
undir sosialpedagogikkinum og sosiala
arbeiðinum yvirhøvur er fólkaræðið og
menniskjavirðið. Ein hugsjón, ið stuðlar
undir rúmd – mynduggerð og sjálvræði.
Frælsið, sjálvavgerðarrættur borgarans,
luttøka í øllum samfelagsins viðurskiftum og
felagsskapi er málið hjá sosialpedagogikkini
og sosialum arbeiði yvirhøvur.
Næstrakærleikin, menniskjansliga luttøk
an er tað, ið heldur arbeiðinum hjá sosial
pedagogunum og sosialarbeiðsfólkunum
uppi.
Tí skulu tey menniskju, ið lótu lív, ikki
bert vera í hjørtum okkara, men eisini í
okkara yrki.
Meira orðaskifti. Í kjalarvørrinum av
yvirgangsgerðini í Noregi er í øllum teimum
norðurlendsku miðlunum íkomið kjak um
tónalagið í orðaskiftinum. Er samband
millum tær óheftu hatsku hugsanirnar og
framsagnirnar og sorgarleikin í Noregi?
Eg eri ikki í iva um, at orð kunnu skapa tað,
tey siga – orð skapa veruleika. Hetta hava
vit sæð í Danmark, har tað eru kommunal,
tignarlig embætisfólk og politikarar, ið
jagstra tey brekaðu. Rætt er, at Danmark
hevur góðkent ST mannarættindasáttmálan
fyri brekað, og hetta ger bert tvørsøgnina
uppaftur størri, at orðaskiftið er, sum tað
er, í Danmark.
Hetta undirstrikar tað týdningarmesta,
sum Rannveig Traustadóttir nevndi í upp
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leggi sínum um at arbeiða fram ímóti at
fáa ST mannarættindasáttmálan settan í
verk í tjóðarlóggávuni. Eg eri púra samdur
við Rannveig Traustadóttir í, at vit standa
við eina kjørbreyt, og at vit øll eiga at taka
ábyrgd fyri, at okkurt verður gjørt.
Um tað er samanhangur millum tónalagið
í orðaskiftinum og sorgarleikin í Noregi ella
ikki, er stór orsøk til at gevast við hatska
retorikkinum. Vit mugu krevja eitt slag av
samskifti, ið er minni ósemjuligt – meira
varligt og virðiligt.
Tað ber ikki til longur at hava seg undan
ella yppa øksl. Bæði Sigrún Júlíusdóttir og
Jan Tøssebo tosaðu um, som eina avleiðing
av kreppuni, at okkara arbeiði er broytt til
at vera skipanarvarðveitandi. Alt ov mangir
sosialpedagogar og sosialarbeiðsfólk eru
blivin umboð fyri statsvaldið. Heldur enn
at vera vakthundar eru vit vorðin loyal
embætisfólk. Jan Tøssebro legði áherðslu
á, at tá ið ábyrgdin verður spjadd, eru vit
í vanda fyri, at eingin vil taka ábyrgdina
á seg.
Eg haldi, at vit í norðurlondum kenna aftur
rákið við hasum at flýggja undan ábyrgdini,
tí ábyrgdin ofta er fangað millum tveir stólar
– tjóðarlóggávuna, ið er stór í vavi og full
av góðum ætlanum, og lokala verkseting, ið
ofta hevur ilt við at fáa ætlanirnar framdar
í verki.
Hetta hava vit hoyrt fleiri dømi um í
teimum mongu verkskeiðunum. Eitt dømi
er eitt verkskeið um at verja børn, har greitt
varð frá eini kanning, ið vísti, at 11 av 50
ungum ikki høvdu verið við til at gera sína
egnu virkisætlan, og at bert 8 av 50 høvdu
skrivað undir virkisætlan sína. Hetta er eitt
dømi úr Svøríki, men eg kundi funnið líknandi
tøl úr Danmark. Flýggjan frá ábyrgdini
hevur veruligar og stórar avleiðingar fyri
borgararnar og teirra møguleikar fyri at
luttaka í samfelagsviðurskiftum.

Bjørn Hvinden minti okkum á, at veruligur
javnaður snýr seg um at ganga ymiskt um
fólk, at hava virðing fyri ymiskleikunum.
Tillaging er eitt krav í lóggávuni, men
skal verða fylgt upp fyri hvønn einstakan
borgara sær. Bjørn Hvinden vísti okkum,
at norðurlendska vælferðarfyrimyndin á
yrkisøkinum hevur sínar avmarkingar og
av og á kann gera mannamun – í hansara
føri móti fólkum við menningartarni.
At líta kritiskt at okkum sjálvum og
teimum skipanum, vit sum sosialarbeiðsfólk
arbeiða fyri, er neyðugt, um vit skulu
sleppa undan skipanartillagingini. Hin veg
in segði Gudbjartur Hannesson, íslendski
vælferðarráðharrin, í byrjanarrøðu síni,
at kreppan í Íslandi hevði fingið fólk at
standa sterkari saman og aftur taka á seg
ábyrgdina.
Við hesum er ikki sagt, at vit neyðturviliga
hava brúk fyri eini kreppu fyri at kunna taka
ábyrgdina á okkum. Tað snýr seg um, at vit
mugu taka eftir og finna aftur til upprunaliga
leiklutin hjá okkum, sum Sigrún Júlíusdóttir
lýsti sum hin grundandi og kritiska sosial
pedagogin og sosialráðgevan, grundandi
og kritisk mótvegis okkara egna leikluti í
samfelagnum.
Vit eiga sum sosialpedagogar og sosial
arbeiðsfólk at taka lut í virðispolitiska orða
skiftinum. Tað er nú, tað ræður um. Vit mugu
siga frá mótvegis býtinum millum „teyog
„okkum“. Eitt av aðalvirðunum í sosiala og
sosialpedagogiska arbeiðinum er, at tað,
ið vit sum menniskju hava í felag, er størri
enn tað, ið ger skilnað okkara millum – frá
stætti til mentan, kyn, aldur, ættarslag og
átrúnað. Sum menniskju kunnu vit skapa
eina framtíð í felag.
Henda ráðstevnan og orðaskiftið er
ein góður vitnisburður um hetta. Tað
sosialapedagogiska arbeiðið er undir trýsti
av fíggjarkreppuni. Men tað er ikki bert eina

Í Íslandi 14. august 2011

Felags samtykt frá „Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomite“
(NSSK) og „Nordisk forum for sosialpedagoger“ (NFFS)

Benny Andersen, formaður í SL

fíggjarliga kreppu, vit hava hoyrt um. Samanhaldið er undir
trýsti. Tað er aftur vorðið borðbært at tosa um, at hvør maður
skal smíða sær sína egnu eydnu.
Sosialpedagogar og sosialarbeiðsfólk eru undir trýsti í dagliga
arbeiði sínum við kravi um eftirlit og umsjón. Hetta vísti Jorma
Sipila greitt í síni framløgu. Tað, ið hendir, tá ið marknaðurin
kolonialiserar statin – tað politiska lívið, fyrisitingina og almennu
stovnarnar – er, at tænastan verður býtt um við pening.
Tað, vit hava hoyrt, og sum vit øll vita, er, at New Public
Management, ið tykist at herja øll Norðurlond, ofta hevur við
sær eftirlit heldur enn álit; hugsað verður fíggjarliga í staðin fyri
fakliga, og kapping kemur í staðin fyri sosiala ábyrgd.
Vit eru øll vitni til eina skipan, sum á mangan hátt gongur
skeivan veg. Men sum Jorma Sipila segði, so er eitt alternativ.
Eitt alternativ bygt á sosialar normar, eina serkøna mentan og at
fólk kenna hvørt annað. Sum sosialpedagogar, sosialráðgevar,
undirvísarar og onnur serkøn á sosiala økinum hava vit skyldu
til at vera fyrimyndir. Hetta merkir, at vit ongantíð mugu gloyma
at reflektera og vera kritisk mótvegis egnum leikluti, at vit skulu
koma okkum upp í politiska orðaskiftið.
Hóast færri pengar eita vit ongantíð at geva okkum yvir til
vanar í arbeiðinum ella vanhalga rættindi hjá borgarunum. Vit
skulu rópa varskó, tá ið borgararnir ikki fáa ta hjálpina, tey
rættarliga eiga. Tey skulu hoyrast sum javnmett menniskju og við
virðing. Um vit vísa borgarunum virðing og næstakærleika, vísa
vit eisini okkum sjálvum sum yrkisbólki virðing og góðvild.
Okkara serkunnleiki, okkara trúfesti mótvegis starvsfeløgum,
arbeiðsgleði og gott arbeiðsumhvørvi er okkara vernd móti
hinum „nakað fyri nakað”- samfelagnum, sum er eyðkendi
ynskidreymurin hjá liberalistunum. Vit skulu gera okkara til, at
tey framhaldandi kunnu droyma, uttan at dreymur teirra gerst
veruleiki. Kæru samstarvsfelagar, latið okkum geva hvørjum
øðrum eitt lyfti, sum vit kunnu taka við okkum heim úr Íslandi: Vit
skulu halda fast við eitt solidariskt samfelag. Eitt opið og álitsfult
samfelag, ið rúmar øllum menniskjum og viðurkennir øll.

Margfeldi í
Norðurlondum,
sjálvandi!
Tann 22. juli var Noreg rakt av yvirgangsatsókn. 77 fólk lótu
lív, og nógv fingu skaða í álopinum á stjórnarskrivstovuna
í Oslo og summarleguna hjá AUF á Utøya. Tað er við
stórari sorg, at NSSK og NFFS við hesum vilja sýna
samkenslu mótvegis teimum, sum hava fingið skaða,
teimum avvarðandi, teimum, sum hóraðu undan, og tí
norska fólkinum.
Álopið var ikki bara eitt álop á nøkur einstøk menniskju.
Tað var eitt álop á øll Norðurlond og tey virði, sum vit
standa fyri. Fólkaræði, virðing fyri hvørjum einstøkum
menniskja, opinleika og margfeldi. Virði, sum eisini eru
grundleggjandi hjá norðurlendskum sosialráðgevum og
sosialpedagogum. Tað eru summi, ið vilja gera seg inn á
hesi virði. Summi, ið brúka ófatiliga framferð til at røkka
málum sínum. Hesi eru lopin á tað besta, vit eiga.
Norðurlendskir sosialráðgevar og sosialpedagogar hava
verið í Reykjavík í døgunum 11.– 13. august á ráðstevnuni
„Welfare and professionalism in turbulent times”, har evni
sum fak og vælferðarpolitikkur vórðu viðgjørd. Ráðstevnan
váttaði margfeldið í Norðurlondum. Sosialráðgevar og
sosialpedagogar møta nógvum ymiskum menniskjum í
yrki sínum. Ymiskum menniskjum, sum hvør á sín hátt
geva sítt íkast til fjølbroytt samfeløg. Margfeldi skapar
rík lív og betri samfeløg. Uttan mun til etniskan uppruna,
kynsligan samleika, skerdan førleika ella annað. Rúm er
fyri øllum í inkluderandi Norðurlondum. Talan er ikki longur
um „okkum“ og „hini”. Vit eru øll „vit“.
Hendingarnar í Noregi geva okkum øllum eina ábyrgd.
Ábyrgd av at byggja eitt samfelag fyri øll. Sosionomar og
sosialpedagogar í Norðurlondum skulu standa á odda í
stríðnum fyri margfeldi og rúmsáttum Norðurlondum.
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Barnsins
NFFS er Nordisk Forum For Social
pædagoger. Hetta er eitt norðurlend
skt samstarvsforum millum fakfeløg fyri
sosialpedagogar. Danmark hevur sekrateri
atið í løtuni. Á fundi í Íslandi í 2010 varð
avgjørt at skriva eitt upprit um Barnarættind
arsáttmálan og rættindi hjá børnum, sum eru
sett heiman og annaðhvørt búgva á stovni
ella í fosturfamiljum. Ætlanin við uppritinum
er at lýsa tað sosialpedagogiska arbeiðið og
hvussu vit tryggja, at rættindi barnanna verða
fylgd og kend fyri teimum. Í arbeiðsbólkinum
eru Danmark, Føroyar og Noreg umboðað.
Føroyska umboðið er Maud Wang Hansen,
forkvinna í Pedagogfelagnum. Í 2009
gav NFFS út eitt upprit um ST-sáttmálan
fyri fólk sum bera brek, á sama hátt
sum ætlanin nú er við einum uppriti um
barnarættindarsáttmálan hjá ST.

Barnarættindarsáttmálin hjá ST varð samtyktur í 1989
og staðfestur á Føroya Løgtingi 9. apríl 1992. Verður
ein tílíkur sáttmáli staðfestur, merkir tað sum vera man
eisini, at hann skal haldast. Tí fylgir ST eisini við, hvussu
londini, sum hava staðfest sáttmálan, halda hann, m.a.
á tann hátt, at hesi lond skulu fimta hvørt ár lata ST
eina frágreiðing hesum viðvíkjandi. Fyrst í hesum árinum
skuldu londini standa til svars fyri, hvussu langt ella
stutt tey vóru komin at halda sáttmálan, og misjavnt
var, hvussu tey stóðu royndina. Føroyar fingu avgjørt ikki
topp-karakter. M.a. tørvar okkum hagtøl í stóran mun, og
tí veit eingin, hvussu umfatandi m.a. barnafátækradømi
og kynslig misnýtsla av børnum er í Føroyum.
Ikki bert ST fylgir við gongdini. Tað ger ein arbeiðs
bólkur í norðurlendska samtakinum fyri sosialpedagogar
eisini, sum fyrr í ár hevði fund í Føroyum.
Niðurstøðurnar frá framløgunum hjá ST-myndugleik
unum verða brúktar í arbeiðinum við at skriva eitt barna
upprit, sum tekur støði í Barnarættindarsáttmálanum
hjá ST. Við støði í sosialpedagogiska arbeiðinum verð
ur dentur lagdur á tað týdningarmikla arbeiðið við at
tryggja børnum í øllum Norðurlondum teirra rættindi.
Avtalaðir eru fýra arbeiðsfundir, sum verða lagdir í teim
um ymisku Norðurlondunum, Íslandi, Danmark, Noregi
og Føroyum. Arbeiðið er um at verða liðugt og verður
í næstum sent út til hoyringar. Uppritið verður liðugt
um ársskiftið.

Ørkymlandi hagtøl
Vagn Michelsen, sum er konsulentur og skrivari í
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besta
arbeiðsbólkinum, greiðir frá, at í hinum
Norðurlondunum hava tey hagtøl at halda
seg til fyri at fylgja gongdini. Støðan er
rættiliga ørkymlandi. Tað tykist, sum hvørki
politiska ella umsitingarliga skipanin hava
áhuga í at taka ST-sáttmálan í nóg stórum
álvara, og sum oftast verður skylda uppá
fíggjarkreppu, hóast tað í veruleikanum ikki
altíð snýr seg um pengar.
Mangan er neyðugt at fáa børnum annað
innivist enn heima, og hesi børn hava vanliga
brúk fyri størsta stuðlinum. Ein samanbering
millum Norðurlond vísir, at millum 7 og 10
børn av hvørjum 1.000 eru sett aðrastaðni
at búgva enn heima. Ringast stendur til í
Finnlandi og Íslandi, har 9 av hvørjum 1.000
børnum eru sett úr heiminum, og talið er
bara økt seinastu árini. Í Noregi er talið økt
frá 7 til 8 seinastu árini, og í Svøríki nakað
tað sama. Í Danmark hevur talið seinastu
árini ligið um 10, men nú er mangt, sum
bendir á, at tað fer at lækka munandi.
Í Føroyum eru tølini lægri enn í hinum
Norðurlondunum. Vagn Michelsen heldur,
at tað arbeiðið frá almennari síðu fer fram
í Grønlandi, og sum UNICEF stuðlar, er alt
rós vert, men uttan at seta tøl á, er støðan
alt annað enn góð. Alt ov mong børn og
ung vantrívast, og sosiala skipanin er langt
frá at vera og góð. Stívliga helmingurin av

teimum, sum verða sett úr egnum heimi í
Norðurlondum, eru millum 13 og 18 ára
gomul.

Vilja ávirka myndugleikarnar
Vagn Michelsen greiðir frá, at Nordisk Forum
for Specialpædagoger, sum felagsskap
urin eitur, roynir at gera ávirkan sína
galdandi til frama fyri børn í vandastøðu.
Børn, har vandi er fyri, at tey ikki fáa tann
uppvøkstur og ta menning, sum tey hava
brúk fyri. Ítøkiliga arbeiðir felagsskapurin
fyri, at hesi børn fáa eitt natúrligt pláss í
sosialpedagogiska arbeiðinum allastaðni,
har sosialpedagogar virka, og hann leggur
stóran dent á at hava eitt neyvt samband
við politiskar myndugleikar, sum ikki minst
er neyðugt fyri at fylla karmarnar út, sum
ST-sáttmálin ásetur.

Ynskja ein barnaumboðsmann
Í Noregi, Svøríki, Finnlandi og í Íslandi hava
tey ein sonevndan umboðsmann barnanna.
Í Danmark hava tey ístaðin eitt sonevnt
barnaráð. Uppgávan hjá øllum teimum er
at varpa ljós á tey rættindi børn hava, fáa
kunnleika um hetta út og saman at tala
teirra søk.
Í veruleikanum virka skipanirnar í hesum
londum – uttan í Noregi – á so at siga sama

Pedagogblaðið hitti fýra av teimum í arbeiðsbólkinum. Frá vinstru: Maud Wang Hansen, Dea
Engberg, Mette Grostøl og Vagn Michelsen

hátt í mun til tær uppgávur, stovnarnir hava.
Í Noregi hevur barnaumboðsmaðurin ein
munandi størri leiklut. Í Noregi kunnu børn
og ung venda sær til sín umboðsmann
við sínum trupulleikum, og síðani kann
umboðsmaðurin meta um hetta og kann
koma við sínum áheitanum á viðkomandi
myndugleika ella tann, ið kært verður um.
Tað ber ikki til í hinum Norðurlondunum,
Danmark, Svøríki, Finnlandi ella Íslandi. Har
hava børn og ung bert sama kærumøguleika
sum vaksin.
Mette Grostøl, sum hevur arbeitt
nógv við at fáa eina skipan eins og ta,
tey hava í Noregi, sigur, at ein serligur
barnaumboðsmaður ikki í sær sjálvum
merkir, at børn fáa fleiri rættindi. Men ST
hevur gjørt avvarðandi myndugleikar í
Danmark varar við, at donsk børn høvdu
verið betur fyri, um tey høvdu ein serligan
barnaumboðsmann, sum tey kundu vent
sær til. Mette Grostøl heldur tað eisini
hava týdning, at barnaumboðsmaðurin í
Noregi av sínum eintingum kann taka mál
upp við myndugleikar, sum hann heldur
høvdu bøtt um viðurskifti hjá børnum.
Harafturat fær norski barnaumboðsmaðurin
øll lógaruppskot, sum viðvíkja børnum, til
ummælis, áðrenn hesi fara víðari í politisku
skipanini.
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Jógvan Mørkøre

Tummas Eliasen

Henrik Heideby hevur sum stjóri í PFA eitt serstakliga gott innlit í danska eftirlønarmarknaðin og tey
rák, ið seta dagskránna fyri menningina av eftirlønarskipanum komandi árini

Aksel V. Johannesen, landsstýrismaður í fíggjarmálum,
ið hevur politisku ábyrgdina av pensjónsnýskipanini

Kim Valentin, partnari í
Finanshuset í Fredensborg
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Úr Føroyum luttók Selma Ellingsgaard,
forkvinna í Starvsmannafelagnum

Evnisdagur um eftirløn
Nú einskiljingin av Lív er vorðin veruleiki,
skipaði Lív saman við nýggju eigarunum,
Ognarfelagnum Lív og BankNordik, fyri
einum evnisdegi í Norðurlandahúsinum tann
22. august, har ljós varð varpað á rák og
avbjóðingar á føroyska eftirlønarmarknaðinum.
Johnny í Grótinum

Fjølbroyttir fyrilestrar:
Rákini ávirka
Fyrilestrarhaldararnir vóru bæði føroyskir
og
danskir.
Fíggjarmálaráðharrin,
Aksel V. Johannesen, greiddi frá ætl
aðu pensjónsnýskipanini, meðan Selma
Ellingsgaard, forkvinna í Starvsmanna
felagnum, greiddi frá leiklutinum hjá fak
feløgunum í skipanini av pensjónsviður
skiftunum hjá limunum. Kim Valentin, sum
er kendur frá donskum fjølmiðlum sum
ráðgevi í privatbúskaparligum viðurskiftum,
hevði ein kveikjandi og lívligan fyrilestur
um, hvørji viðurskiftir einstaki pensjóns
uppspararin skal vera varugur við, tá ið
hann skal velja pensjónsskipan. Henrik
Heideby, forstjóri í størsta danska pen
sjónsfelagnum PFA, hevði ein fakliga
upplýsandi fyrilestur um rákini á danska
og evropeiska pensjónsmarknaðinum, har
gongdin fer frá skipanum við miðalrentu til
skipanir við marknaðarrentu. Umboð fyri
Lív, BankNordik og Ognarfelagið Lív løgdu
eisini fram.

Fakfelagsynski:
Tænastan enn nærri limunum
Á evnisdegnum hevði Selma Ellingsgaard ein
fyrilestur við yvirskriftini „Eftirlønarskipanir –
Leiklutur okkara”. Aðalmálið hjá fakfelagnum
er at skapa sømilig kor fyri limirnar, eisini
á eldri árum. Hetta verður gjørt við at

seta ítøkilig krøv til pensjónsskipanina við
støði í virðisgrundarlagnum hjá einstaka
fakfelagnum.
Umframt at seta kr0øv til einstøku
lutirnar í pensjónsskipanini, hevði Selma
Ellingsgaard nøkur ítøkilig ynski til Lív, sum
nú vegna broyttu ognarviðurskiftini fær eitt
tættari samstarv við BankNordik. Millum
annað væntaði Selma sær, at tænastan kom
enn nærri limunum, tí Lív nú kundi brúka
deildarnetið hjá BankNordik til at hava
økisavgreiðslur kring landið og gera meira
við ta persónligu ráðgevingina til einstøku
limirnar, ið eru viðskiftafólk hjá Lív.

Endamálið við evnisdegnum
rokkið
Ognarfelagið Lív umboðar viðskiftafólkini
í Lív og hevur sum felagsskapur fingið
tillutað helvtina av partapeninginum í Lív,
meðan BankNordik keypti hina helvtina
av partapeninginum í Lív fyri 35 milliónir
krónur. Formliga yvirtøkan verður eftir
ætlan seinni í ár ella um ársskiftið. Tað
var ein liður í hesi yvirtøkuni, at teir báðir
komandi partaeigararnir í Lív skipaðu fyri
evnisdegnum.
„Vit skipaðu fyri hesum evnisdegi saman
við Ognarfelagnum Lív, tí vit ynskja at fáa
eitt fakliga væl grundað samskifti við stóru
viðskiftabólkarnar í Lív um, hvussu vit best
skipa tænasturnar í Lív framyvir“, sigur

Johnny í Grótinum, íløgustjóri í BankNordik.
„Ognarfelagið Lív hevur lagt stóran dent
á, at vit fáa eina góða byrjan upp á hetta
nýggja kapitlið í søguni hjá Lív við nýggjum
partaeigarum. Stórar rembingar hava verið
á altjóða pensjónsmarknaðinum, har krøvini
frá myndugleikunum til pensjónsveitarar
verða herd, og har útlitini til at skapa stór
avkast eru avmarkað við lágum rentustøði.
Tí fara tað eisini at verða broytingar í Lív,
men har hevur tað stóran týdning fyri
okkum, at teir stóru viðskiftabólkarnir –
har Pedagogfelagið er ein – fáa ein virknan
leiklut í at seta ynski og krøv til ta optimalu
pensjónsskipanina.“
„Umboð fyri øll fakfeløg og fleiri virki møttu
upp til evnisdagin. Afturmeldingarnar vóru
sera jaligar, bæði frá nevndarlimum, leiðandi
starvsfólkum í virkjum og starvsfólkunum í
Lív. Tí meta vit, at endamálið við evnisdegn
um bleiv rokkið”, sigur Johnny í Grótinum,
íløgustjóri í BankNordik, í stuttari viðmerking
til Pedagogblaðið.
Í sambandi við komandi eigaraskiftið í
Føroya Lívstrygging hevur nevndin í Lív
gjørt eina fráfaringaravtalu við Tummas
Eliasen, sum hevur verið stjóri í Lív síðani
1998. Komandi partaeigararnir hava
sett Johnny í Grótinum sum nýggjan
stjóra. Hann tekur við stjórastarvinum
yvirtøkudagin, sum væntast at vera um
ársskiftið 2011/2012.
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Maud Wang Hansen

Barnaleikirnir 2011
fyri øll børn í Føroyum

Forkvinnan í Føroya Pedagogfelag setti tann 15.
Septembur barnaleikirnar 2011 á Svangaskarði.
Hey øll børn í Føroyum. Eg eiti Maud, og eg
eri forkvinna í Pedagogfelagnum og búgvi í
Havn. Eg gangi ofta túr, helst um morgunin
og onkuntíð við hundinum hjá okkum, hann
eitur Gilli og er ordiliga fittur.
Fyrst vil eg takka fyrireikarunum fyri hetta
megnar tiltak og fyri at verða boðin at seta
dagin.
„Eitt heilsugott og spennandi tiltak fyri
børn, har heilsa og rørsla eru lyklaorðini.“
Soleiðis lýsir B68 tiltakið, sum er gjørt í
samstarvi við ítróttarbarnagarðin á Svanga
skarði. Hetta er 4. ferð, at so nógv børn
millum 3-7 ár luttaka. „Hvussu nógv av
tykkum hava verið við fyrr, rættið armin
upp?“ Eg havi ongantíð verið her fyrr, men
eg havi glett meg, hvørja ferð eg havi sæð
tykkum øll í „Degi og viku”.
Tað er gleðiligt at síggja, at samstarv
er fingið í lag við lærara- og pedagog
næmingar, tí framtíðin liggur í hondunum
á tykkum, og skjótt skulu tit ganga á odda
og verða fyrimyndir hjá okkara nýggja
ættarliðið upp gjøgnum barnaárini.
Og nú er tað, at eg skal halda eina
barnavinaliga røðu fyri øllum 700 børn
unum, sum sita her so spent.
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| PEDAGOGBLAÐIÐ

Góðu børn, nú fari eg fortelja tykkum eitt
sindur um, tá eg barn. Eg havi ongantíð
gingið í barnagarð, tí eingin barnagarður var
har, sum eg búði. Eg var nógv saman við
ommu og abba mínum, og eg spældi nógv
úti. Omma signaði meg altíð, áðrenn eg fór
út at spæla, og hon bað Jesuspápa um
at lyfta meg upp, um eg datt. Soleiðis var
omma mín, og eg helt tað var ordiliga gott,
tí so gjørdi tað einki, um eg datt viðhvørt.
Børnini, sum eg spældi við, tímdu væl
at renna, hoppa band og lastikk, danda,
svimja á sjónum og skreiða. Onkuntíð fóru
vit túr í hagan, men tá mátti onkur vaksin
vera við okkum, tí tað var for farligt. Tey
vaksnu spældu ongantíð saman við okkum,
men tey hildu altíð eyga við, at vit høvdu
tað gott. Vaksin fólk vóru heilt annarleiðis,
tá eg var barn.
Eg minnist, tá vit gingu í fjøruni ella
spældu í ánni, og vit hoppaðu á steinunum.
Einferð tá koppaði steinurin, sum eg leyp
yvir á, og eg datt út í ánna. Eg helt, at eg
druknaði, og eg fór at gráta ordiliga illa, tá
mín besta vinkona hjálpti mær upp; eg fekk
karm og fór heim. Tað var nokkso farligt,
men næstu ferð, tá eg fór at spæla í ánni,

ansaði eg betur eftir, og eg lærdi meg at
síggja, hvørjir steinar vóru góðir at traðka á,
og hvørjir kanska kundu koppa, ella hvørjir
steinar vóru hálir, og teir tímdi eg ikki at
traðka á aftur.
Eitt sum var ordiliga stuttligt, var tá vit
skreiddu í kavanum. Eg átti eina træsleðu,
og abbi gjørdi mær nakrar skíðir, og tað
var ordiliga stuttligt, men tað besta var at
skreiða á rumpuni ella á einum plastikk
posa. Tá ið tað var kavi, gjørdi tað einki,
tá eg datt, eg fekk ikki ilt, og eg minnist, at
onkuntíð tímdi eg ikki at reisa meg uppaftur
beinanveg. Eg lá á rygginum í kavanum og
gjørdi einglar, duga tit tað?
Eitt sum eg helt vera ordiliga skeg, tá eg
lá har í kavanum og hugdi upp í luftina, tað
var at luftin flutti seg, og tað var akkurát sum
at vera í ørviti. So næstu ferð kavi verður,
og tú fert út at spæla, royn so at legg teg í
tann tjúkka kavan á ryggin og koyr armarnar
út eftir og upp um høvd, so langt sum tú
klárar, og ger tað sama við beinunum, samla
og koyr tey sundur nakrar ferðir, so leingi
tú tímir. Tá ið tú ikki tímir meira, hygg so
upp í himmalin og vita, um hann flytur seg;
tað gjørdi hann, tá eg var barn. Tá ið tú so

reisir teg upp, sært tú, at ein eingil hevur
ligið í kavanum.
Góðu børn, at spæla og røra seg er
nakað, sum næstan øll børn tíma, og um tað
er stuttligt, so er tað nógv lættari. Eg vóni,
at tit øll, sum eru her í dag, hava møguleika
fyri at spæla og ganga túrar í barnagarð
inum. Summi av tykkum ganga óivað til fim
leik, fótbólt ella hondbólt, og tað er eisini
stuttligt. Ein maður, sum eitur Per, sigur:”Øll
børn eiga at verða kongar yvir sínum egna
kroppi, tí so verður alt nógv lættari.”
Nú fari eg at tosa eitt sindur til tey vaksnu,
og tit mugu endiliga lurta, tí so vita tit tað
eisini.
Børn, sum hava gott tamarhald á ørmum
og beinum og eru í góðum fysiskum formi,
eru betur før fyri at sita still og taka til sín
læru. Tí hevur tað stóran týdning, at børn
venja motorikk og rørslur, longu áðrenn tey
fara í skúla.
Í námsfrøðiligu málsorðingunum hjá ein
um barnagarði stendur m.a., at vit øll eru
ein virkin partur av tí umhvørvi, vit vaksa
upp og liva í, og at tað er neyðugt at læra
børn at hava virðing fyri umhvørvinum og
náttúruni. Tey leggja dent á, at børnini koma
út so ofta, sum til ber, og at tey harvið
koma at kenna tær ymisku árstíðirnar og
náttúrufyribrigdini.
Á spæliplássinum stimbra børn sínar
sansir gjøgnum spæl, og tá ið vit ganga
túrar saman í nærumhvørvinum. Umráðandi
er, at børn halda tað vera stuttligt at vera
úti, og at forvitnið verður vakt.
At tað er gott fyri okkum at verða tilvitað
um týdningin av at eta heilsugóðan kost
og at røra okkum, tað hoyra vit dagliga,
serliga nú heilsuár er lýst at vera. Tí eiga
vit námsfrøðingar og øll vaksin at taka
ábyrgdina av, at børn verða tilvitað um
týdningin av einum sunnum og virknum
kroppi.
Tað er umráðandi, at vit uppliva gleði og
viðurkenning av egnum kroppi og ikki minst
at hava tað stuttligt. Øll hesi deiligu børnini,
sum sita her, eru full av orku og ágrýtni
og hava ein natúrligan tørv á kropsligum
avbjóðingum. Hetta er ein góður eginleiki
at eiga, og tað er neyðugt fyri at læra sín
egna kropp at kenna og blíva kongar yvir
egnum kroppi.
Hervið setið eg barnaleikirnar 2011 og
ynski tykkum øllum ein góðan dag og vóni,
at tit fara at hava tað ordiliga stuttligt.

Felagið hittir

nýútbúnar

námsfrøðingar
Eins og undanfarin ár bjóðaðu nevnd og
umsiting í pedagogfelagnum nýútbúnum
námsfrøðingum til ein kunnandi fund. Fyrst
var móttøka í felagshølunum í Tungugøtu.
Síðani var farið oman á Parnassið á
Hotel Hafnia, har greitt var frá sáttmálaog lønarviðurskiftum. Eisini var høvi at
seta spurningar til ymisk limaviðurskifti.
Stundir vóru til hugna og leyst prát við
hvønn annan. Vit gleðast um áhugan
fyri tiltakinum; og verður hetta við vissu
fyriskipað fyri komandi námsfrøðingum.
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Námsfrøðin
fremst í huganum

Framsøknið skal altíð dystast við vanahugsanina,
og tí er endamálið hjá skeiðbólkinum undir
Nærverkinum at menna námsfrøðiliga / fakliga støði
á stovnunum í Trivnaðarog b
Stuðulstænastuni
28. okto

LandsLeiðaradagurin
er 2011 á Hotel Føroyum

LandsLeiðar

Hildur Hermansen

evni: MINDFULNESS – venjingar, sum
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Vitjaðu sambýli og verkstøð
á Egilsstøðum

Í døgunum 2. til 5. mai var eitt ferðalag við bú- og starvsfólkum
á stovnum og sambýlum í Eysturoynni og í Klaksvík á vitjan í
Íslandi við Norrønu. Ferðalagið, sum taldi 60 fólk, búði umborð,
meðan Norrøna lá á Seyðisfirði. Tey høvdu ein buss við, og
tíðin millum út- og heimferðina varð nýtt til at vitja sambýli og
verkstað fyri fólk við serligum tørvi á Egilstøðum.
Tey, sum vóru við á ferðini, vóru, umframt
starvsfólk, búfólkið í Sambýlinum á Leitisvegi
17, á Bústovninum og Sambýlinum á Rúnar
vegi, í Verkhúsinum Stíggjur og á Verkstaðnum
á Brekku í Klaksvík.
Runavíkar kommuna og Egilstaðir eru vinar
býir, og hugskotið um ferðina var sprottið úr
einum ynski at vitja sambýli og verkstað fyri
fólk við serligum tørvi til tess at síggja, hvussu
hetta økið er skipað har. Av tí, at ætlanin er at
byggja vardar íbúðir í Eysturoy og Norðoyggj
um, var áhugavert at vitja sambýli har.
Vit vitjaðu tvey nýggj sambýli. Annað var
eittplans-hús, sum var bygt til 4 fólk, ið nýta
koyristól, meðan hitt var ein hædd í einum
íbúðarblokki, har 6 fólk búðu. Øll høvdu tey
sína egnu íbúð við stovu/tekøki, kamari og
vesi við brúsu.
Vitjað varð eisini á einum vardum verkstaði.
Ætlanin var at fáa nýggj hugskot, men tað
vísti seg, at arbeiðsfólkið, sum er har nú,
megnar ikki at gera nakað stórvegis handaligt

arbeiði, og tí varð dentur lagdur á tað peda
gogiska arbeiðið við at gera mat o.t. Nøkur
í ferðalagnum vitjaðu sambýli, meðan onnur
vitjaðu verkstaðið í býnum.
Ferðalagið varð sera væl móttikið av íslend
ingum. Tey fingu millum annað høvi til at
svimja í einum uttandurahyli við heitum pottum
og at luttaka í bocciakapping millum Ísland og
Føroyar. Seinasta kvøldið skipaðu íslendingar
fyri hugnaløtu fyri íslendsku og føroysku
búfólkunum, har millum annað kórsangur og
annað undirhald var á skránni.
Heimafturkomin savnaðu vit myndirnar
saman og hittust á Stíggi til eina hugnaløtu,
har myndinar vóru vístar saman við einum
góðum drekkamunni.
Tað er av stórum týdningi at hava gott sam
starv millum stovnarnar her í økinum. Við at
gera tiltøk saman koma vit at kennast á ein
annan og meira mennandi hátt.
Samanumtikið ein sera góður túrur við góð
um veðri, hóast tað var nakað kalt í Íslandi.
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Fyrsta mál er at bróta tøgnina
Fjølment ráðstevna varpar ljós á harðskap í familjuni

Tað var ein sera fjølmentur skarði, eini 400
fólk, sum kom saman í Norðurlandahúsinum
herfyri at viðgera spurningar undir yvirskrift
ini: Harðskapur í familjuni. Her vóru fakfólk
úr mongum yrkisbólkum, sum komu at lýða
á bæði føroyskar og útlendskar fyrilestra
haldarar og at taka lut í orðaskiftinum á ráð
stevnuni, sum Vinnumálaráðið skipaði fyri.
Yvirskipaða endamálið við ráðstevnuni var
at varpa ljós á hetta evnið, serliga frá sjón
arhornum hjá fakfólki og myndugleikum.
Eisini var endamálið at fremja vitan og geva
innlit í hetta týðandi økið hjá teimum, sum
kunnu koma í samband við tey, sum eru
harðskapsrakt, ella sum sjálvi eru harðlig.
Erika Hayfield frá Vinnumálaráðnum, ein
av fyriskiparunum, er sera væl nøgd við
bæði áhugan fyri ráðstevnuni og tað, sum
har kom fram. At heili 400 fólk, umframt
tey sum høvdu sett seg á bíðilista, vístu
ráðstevnuni áhuga, var munandi meira,
enn tey frammanundan høvdu roknað við.
Harafturat heldur hon tað vera áhugavert,
at fólk úr øllum landinum og úr so mongum
fakbólkum tóku lut, og tað vísir ein sera
stóran tørv á at varpa ljós á eitt tílíkt
evni.
- Ráðstevnan læt ikki eftir seg nakran
fullfíggjaðan amboðskassa, sum heldur ikki
var ætlanin, men vit fingu varpað ljós á
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mangt og ikki minst hetta, at bróta tøgnina
á einum meira ella minni tabu-kendum
øki. Ein meira fullfíggjaður amboðskassi
má verða næsta stigið, og er hetta partur
av heildarætlanini at fyribyrgja og steðga
harðskapi, sum fer av bakkastokki í 2012,
sigur Erika.

Kropsligur og sálarligur ágangur
Teir átta fyrilestrarnir, sum vóru á skránni,
rukku ógvuliga breitt og, sum vera man,
bæði um kropsligan og sálarligan harðskap.
Hetta er galdandi bæði fyri børn og vaksin,
og kvinnur og menn, og tí vildu fyrireikarar
nir av ráðstevnuni eisini lýsa hetta víðfevnda
evnið frá so mongum sjónarhornum sum
gjørligt.
Erika Hayfield vísir á, sum eisini kom
greitt fram á ráðstevnuni, at tað er nógv
meira sannlíkt, at børn, sum á ein ella
annan hátt hava verið fyri harðskapi, seinri í
lívinum kunnu annaðhvørt gerast harðlig ella
góðtaka harðskap. Harvið er tó ikki sagt, at
øll gera tað. Erika vísir eisini á tað, sum m.a.
varð sagt í innbjóðingini til ráðstevnuna, at
vitan er grundleggjandi hjá fakfólkum og
myndugleikum til tess at kunna varnast
harðskapseyðkenni og at hjálpa teimum,
sum liva við harðskapi. Tá tað snýr seg
um at steðga harðskapi, vísa kanningar, at

skjót inntriv geva bestu úrslit, tí tey kunnu
bæði steðga og fyribyrgja. Tað er nevniliga
tíggju ferðir sannlíkari, at dreingir, sum hava
verið fyri harðskapi, sjálvir verða harðligir
sum vaksnir. Aðrar kanningar vísa eisini, at
gentur, sum eru fyri harðskapi, kunnu verða
harðligar sum vaksnar. Somuleiðis er vandi
fyri, at børn, sum hava verið fyri harðskapi
ella hava uppliva hann, góðtaka harðskap
seinri í lívinum.

Spyr!
Ein av fyrilestrarhaldarunum nam serliga
við fráboðanarskylduna í sambandi við
harðskapsmál og tær tvístøður, sum fakfólk
mangan koma í. Tey orðini kendi Erika
eisini aftur frá práti, sum arbeiðsbólkurin
áður hevði havt við harðskapsraktar kvinnur.
Kvinnurnar, sum tey í arbeiðsbólkinum
tosaðu við, høvdu verið fyri so mikið grovum
kropsligum harðskapi, at tær endaðu á
skaðastovu, og tær vildu veruliga hava,
at fakfólk spyrja, soleiðis at tær fingu
møguleika at greiða frá, – at seta orð á,
sum tær frammanundan høvdu sera ilt við.
Tær greiddu eisini frá, at t.d. hjá kommunu
lækna og á skaðastovuni vóru starvsfólkini
ógvuliga varlig við at spyrja ov nógv, men
tað hildu hesar vera púra misskilt, tí, –
sum tær søgdu, tá tað er komið so langt,

at fólk enda á skaðastovuni, so er tað í
veruleikanum eitt róp um hjálp, sum tær
eisini vilja sleppa at seta orð á. Spurdar, um
tær høvdu somu áskoðan, um tað eitt nú
var ein pedagogur, sum spyr, og tað snýr
seg um børnini. Eitt sindur eymari, hildu tær,
men vildu kortini hava spurningarnar. Ella,
sum tær málbóru seg: Tá eitt fakfólk spyr,
ruskar tað so mikið í ein, at tankar veruliga
koma í gongd.
Tað setti eisini veruliga sín dám á
ráðstevnuna, at Maud Wang Hansen,
forkvinna í Pedagogfelagnum, valdi at siga
sína søgu um uppvøkstur sín við harðskapi í
heiminum.. Týdningurin av at bróta tøgnina,
sum valdar um harðskap í familjuni, kom
greitt fram á ráðstevnuni. Hesum slóðaði
Maud Wang Hansen fyri, tá hon við
støði í sínum egnu upplivingum greiddi
áhoyrarunum frá, hvussu hon fakliga og
persónliga kendi týdningin av, at fakfólk
eru brynjað við vitan og amboðum til at
handfara støður, har børn og vaksin eru
fyri harðskapi.

Fráboðanarskyldan
At so stórur fakligur áhugi er fyri eini tílíkari
ráðstevnu, kann ikki fatast øðrvísi enn, at
fakfólk veruliga hava fingið eyguni upp fyri
hesum trupulleikum og fegin vilja ogna sær
størri vitan, heldur Erika.
-Vit hava sera dugnalig fakfólk á so
mongum økjum, men hóast tað vilja tey í
mongum førum hava nøkur amboð at hjálpa
til at handfara tílíkar støður. Tá tey koma í
samband við fólk við symptomum upp á
eitt nú tunglyndi, at børn eru agressiv ella
klára seg illa í skúlanum ella sosialt, kunnu
tey sjálvandi fáa illtanka um okkurt, sum
ikki ruggar rætt, men ivast tó, hvussu tey
skulu bera seg at. Skulu tey tá bera illtaknan
víðari ella ikki... Her kundu onkur amboð
komið væl við, hvussu tey kundu gjørt sær
eina neyvari meting av støðuni, sigur Erika
og leggur aftrat, er tá talan um børn, hava
fakfólk fráboðanarskyldu til barnaverndina,
sum síðani tekur støðu til, um farast skal
víðari við málinum, og um løgreglan skal
fráboðast.
Samanumtikið heldur Erika Hayfield
ongan iva vera um, at hetta arbeiðið í
sambandi við harðskapsraktar familjur eigur
at halda fram við einum alsamt styrktum
sambandi, ikki minst millum fakfólk og
almennar myndugleikar.

Fyrilestrar á ráðstevnuni
Børn og ung, sum eru í familjum við
harðskapi, og unnustuharðskapur

Kirsten R. Hermansen, nevndarforkvinna og
leiðari á „Børn og Unge i Voldsramte Familier“
Í framløguni tosaði Kirsten R. Hermansen
um børn og ung, sum liva við
harðskapi. Hon greiddi frá sera virkna
fyribyrgingararbeiðinum hjá felagsskapinum
„Børn og Unge i Voldsramte Familier,“
har hon er forkvinna. Í seinna parti av
innlegginum setti Kirsten sjóneykuna á
unnustuharðskap.

Harðskapur í hjúnalagi sum søguligt
fyribrigdi

Elin Súsanna Jacobsen, PhD
Í framløguni varpaði Elin Súsanna Jacobsen
ljós á, hvussu harðskapur gjøgnum
allar tíðir er komin fyri millum hjún, og
at fatanin av harðskapi er tíðarbundin.
Við sekulariseringsgongdini seinastu
øldirnar er broyting farin fram í fatanini
av hjúnalagnum og maktjavnvágini millum
mann og konu. Tað sæst aftur í, hvussu
kirkja og rættarskipan hava fyrihildið seg til
harðskapin í ymsum tíðarskeiðum, og hvørji
mentanarrák hava ført til vaksandi tilvit og
politisering av harðskapi.

Føroysk ung og posttraumatisk strongd

Tóra Petersen, cand.psyk og PhD-lesandi
Út frá kanningum av føroyskum, íslendsk
um, donskum og litavskum skúlanæming
um metti hon um, hvørjar orsøkir kunnu
vera til, at føroysk ung oftari fáa posttrau
matiska strongd enn ungdómur í londunum
kring okkum. Er tað, tí at tey oftari eru
fyri kynsligum og kropsligum ágangi enn
hini, ella kunnu aðrir psyko-sosialir faktor
ar vera orsøkin? Greitt varð eisini frá post
traumatiskum reaktiónum og psykologi
skum faktorum, sum kanningar vísa hava
ávirkan á menningina av posttraumatiskum
reaktiónum.

Tann harðligi maðurin í viðgerð

Harðskapur ímóti børnum
– fakfólk og fráboðanarskylda

Helene Oldrup, PhD
At seta fokus á fráboðanarskylduna
hjá teimum fakfólkum, sum arbeiða við
forskúlabørnum, kann vera ein vegur at
gera inntriv í góðari tíð. Framløgan legði
fram úrslit av einari kvalitativari kanning um
royndir hjá fakfólki, tá tey hava illgruna og
vitan um harðskap. Kanningin varpar ljós
á tær tvístøður og forðingar, sum fakfólk
kunnu koma út fyri.

Kynsligur og harðligur ágangur móti
børnum og leikluturin hjá teimum vaksnu

Rigmor Napoleonsdóttir Arge, leiðandi
sálarfrøðingur
Í framløguni tók Rigmor Napoleonsdóttir
Arge støði í avgerandi leiklutinum, sum
vaksin hava, tá ið børn og ung siga frá
um kynsligan og harðligan ágang. Hon
spurdi soleiðis: Torir tú at hoyra og síggja
veruleikan?

Føroyskar harðskapsraktar familjur

Elin R. Planck, leiðari á Kvinnuhúsinum
Í framløguni greiddi Elin R. Planck frá nøkrum
dømum um, hvussu kvinnur, ið hava verið í
sambandi við Kvinnuhúsið, uppliva harðskap
í parlagnum og nærsambondum.

Harðskapur og árin á viðgongutíð, føðing,
barnsburð og nýggju familjuna

Anne-Mette Schroll, ljósmóðir, cand.scient.san og
PhD-lesandi
Í framløguni setti Anne-Mette Schroll
sjóneykuna á, hvørjar heilsuavleiðingar tað
kann hava, tá ið barnakonur eru ella hava
verið fyri harðskapi. Hon greiddi frá, hvat
vit vita um títtleikan av slíkum harðskapi, og
hvørjar avleiðingarnar eru fyri viðgongutíð,
føðing, barnsburð og nýggju familjuna.
Eisini tosaði Anne-Mette um, hvussu
heilsustarvsfólk kunnu bera seg at.

Henrik Munkholm, leiðandi serfrøðingur
Í framløguni lýsti Henrik Munkholm tann,
sum fremur harðskapin. Hann greiddi frá
harðskapi og hvør tann harðligi maðurin
er, hví verður hann harðligur, og hvat skal
til fyri at broyta harðligan atburð.
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Ævintýr skulu hjálpa
harðskapsraktum børnum
Í Kvinnuhúsinum fegnast tey um at hava fingið eitt
gott amboð, tá ræður um tey børn, sum har koma
Hesi 20 árini, sum Kvinnuhúsið hevur virkað,
eru eini 14 børn komin har á hvørjum ári
saman við mammuni, rýmd heimanífrá undan
harðskapi. Sum vera man eru hesi børn
rættiliga merkt av sínum mangan ógvusligu
upplivingum, og tí ræður um at taka ímóti
teimum og hava nakað fyri tey og til teirra.
Sum tey siga í Kvinnuhúsinum, so síggja
og hoyra børn meira, enn tey vaksnu halda.
Tosar eingin við tey um teirra veruleika, eru
tey einsamøll við tonkum sínum. Tilfarið til
børn, sum tey í Kvinnuhúsinum hava nýtt,
hevur verið rættiliga avmarkað, og alt hevur
verið á útlendskum máli, og tí er sonevnda
Ævintýreskjan, sum Alexandur Kristiansen
hevur umsett og Bókadeild Føroya
Lærarafelags givið út, sera kærkomin.
Í sambandi við útgávuna fyrr í ár greiddi
Elin Reinert Planck á tíðindafundi frá, at
tey fyri nøkrum árum síðani fingu at vita
um donsku útgávuna av Ævintýreskjuni,
sum Dorte Scharling hevur skrivað og
teknað myndir til. Hetta tóktist teimum
sera áhugavert, og tey fóru tí at kanna
møguleikarnar at fáa tilfarið týtt til føroyskt.
Felagið hjá donsku kreppumiðstøðunum
stóð fyri donsku útgávuni, sum tey hava
nýtt í sínum arbeiði.

Ævintýr fyri tey yngstu
Í leiðbeiningini til tey vaksnu, sum skulu lesa
hesar smáu bøkurnar fyri børnum, verður
m.a. sagt, at tær eru ætlaðar sum eitt av
amboðunum, sum kunnu verða brúkt at
lata upp fyri tí, sum kann vera so torført
at fáa sett hol á. Høvundurin hevur royndir
av at brúka øll sløg av ævintýrum til børn á
kreppumiðstøðum. Bæði heimagjørd og úr
ævintýrbókum, og harafturat dámar børnum
væl at finna uppá eisini, og tað hevur eisini
givið íblástur til innihaldið í Ævintýreskjuni.
Tað ber sjálvandi ikki til at raka júst søguna
hjá hvørjum einstøkum barni, men tey í
Kvinnuhúsinum halda, at børn í torførum
umstøðum fara at kenna aftur brot frá
sínum egna gerandisdegi, soleiðis at hetta
kann vera byrjanin til eina samrøðu við eitt
álítandi og trúverdugt vaksið fólk.

Bamsan,
prinsessan og
skrímslið
Tríggjar
smáar
søgubøkur eru í
Ævint ýre skju ni.
Um „Bamsuna”,
sum er ætlað

Stuðla útgávuni av Ævintýreskjuni
fíggjarliga hava Jólamerkjagrunnurin,
Mentanargrunnur Landsins, Føroya
Pedagogfelag og Dansk/Færøsk
Kulturfond.
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børnum yngri enn trý ár, verður m.a. sagt,
at einfaldu myndirnar og stutti teksturin sig
ur frá um kenslur og upplivingar. Lítla søg
an rúmar bæði positivum og negativum
huglagi.
Hinar báðar bøkurnar, „Prinsessan Sukur
søta“ og „Trøllaskrímslið“ eru ætlaðar at
lesa fyri børnum í barnagarðsaldri og smá
um skúlabørnum. Um hesar verður m.a.
sagt, at báðar søgurnar fara fram í ævin
týrheimi – skrímslini eru skrímsl, og Sukur
søta er ein ævintýrprinsessa, harafturat ein
prinsessudukka. At síggja til er tað sera
langt frá veruleikanum, og tí ber til hjá
barninum at skilja tað, sum um tað bara er
ein vanlig søga. Hetta er nakað, sum børn
í harðskapsraktum familjum kunnu hava
brúk fyri eina tíð, tí at tey í so langa tíð
hava verið noydd at halda loynidómarnar í
familjuni fyri seg sjálv.

Grundleggjandi at fyribyrgja
Erika Hayfield frá Vinnumálaráðnum er forkvinna í
arbeiðsbólkinum um harðskap, har eisini umboð
fyri fleiri myndugleikar eru við í. Hon segði, at øll
vita um, at harðskapur fer fram, og sannroynd er,
at vandi er fyri, at harðskapsrakt børn kunnu gerast
harðlig. Tað ræður tí fyrst og fremst um at fyribyrgja
harðskapi, sum vanliga fer fram í loyndum, og tí hevur
tað stóran týdning at fáa til vega amboð at seta orð
á hesar trupulleikar. Ein av uppgávunum er at gera
undirvísingartilfar, segði Erika.

Kærkomið tilfar
Edda Hjartvarsdóttir, sum er leiðari á Dagstovninum
í Hoyvík, segði seg eisini vera vælvitandi um harð
skap í onkrum familjum. Í tílíkum førum vilja tey á
dagstovnunum eisini gera sítt til at hjálpa, men gera
kanska ov lítið av ótta fyri at gera nakað skeivt og tí
gera ilt verri. Hon segði, at tey ráðføra seg mangan
við deildina hjá kommununi fyri børn og ung, men til
fari hava tey lítið og einki av. Tí heilsaði hon Ævintýr
eskjuni vælkomnari og segði seg ikki ivast í, at hon fór
at gerast eitt hent amboð hjá nógvum pedagogum.
Hetta er sera gott tilfar, sum fer at hjálpa teimum at
seta orð á harðskap og avleiðingar tess.

Niels Jákup Thomsen og Elin Plank

Verð fyri børn
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Kanningarferð til

Finnlands
Grein eftir Caritu Bjørklund og Áslu Joensen

Orsøkin til, at vit yvirhøvur hugsaðu um
at fara til Finnlands, var teirra góða úrslit í
Pisa-kanningini. Vit vóru serliga áhugaðar
í at finna út av, hvussu stovnar í Finnlandi
virka í mun til okkara her heima. Vit løgdu
serliga dent á tey seks ára gomlu børnini,
frítíðarheim, ungdómshús og fakfelag. Ikki
minst at fáa møguleika at vitja og síggja
aðrar stovnar og at møta fólkinum og teirra
mentan, og møguliga fáa inspiratión og
nýhugsan til okkara arbeiði her heima á
klettunum. Og so sjálvandi eisini fáa góðar
upplivingar.
So við hesum fyri eyga søktu vit um
stuðul frá Nordplus junior, sum er ein
útbúgvingarskipan hjá Norðurlendska
Ráðharraráðnum.
Ferð og uppihald í eina viku í Finnlandi
varð játtað, og Norrønafelagið og vinafelagið
Tjaldur hjálptu okkum at leggja ferð okkara
til rættis.
So var bara eitt at gera, og tað var at
fara avstað!

Pilten, dagstovnur
Fyrsti stovnurin, sum vit vitjaðu, var ein
dagstovnur, ið kallaðist Pilten. Hetta er ein
stovnur, sum samlar øll tey seks ára gomlu
úr teirra egna stovni og eisini frá øðrum
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stovnum. Í løtuni koma børn úr seks øðrum
stovnum í Helsingfors økinum. Hesi somu
børnini fara síðani í sama skúla.
Tað, sum var serligt og øðrvísi við teirra
forskúla, var, at foreldur kunnu frítt velja,
um tey ynskja at hava sítt barn í forskúla.
Har er tað lógarbundið, at øll foreldur skula
hava møguleikan at fáa tey seks ára gomlu
børnini í forskúla uttan kostnað. Forskúlin er
millum kl 09-13 hvønn gerandisdag.
Tey hava sína egnu læruplan frá Utbildn
ingsstyrelsen: Grunderna för förskole
undervisningens läroplan.
Viðmerkjast skal eisini, tað finnist ein
læruplan fyri børn frá 0 til 5 ár: Grunderna
för planen för småbarnsfostran.

Hvar fóru børnini so aftaná?
Onkur slapp heim, tá ið forskúlin var liðugur,
og onnur hildu fram í barnagarðinum sum
vanligt. Um børn eru á stovninum áðrenn
og aftan á hesa tíðina, skula foreldrini gjalda
fyri ta tíðina.
Kundi hetta verið praktiserað her heima,
hugsaðu vit. Ja, hví ikki? Hví ikki verða
ný-hugsandi/skapandi.
Sum við øllum nýggjum, so var hetta fyri
okkum báðar eitt fínt konsept! Øðrvísi enn
tað, vit eru von við, og tað var júst tað, sum

vit fóru til Finnlands eftir, at fáa inspiratión
og/ella øðrvísi hugsunarhátt til okkara
arbeiði við børnum: tað at forskúlabørnini
verða samlað og á henda hátt læra hvønn
annan at kenna. Men tað besta var tó, at
tey arbeiða miðvíst við hesum børnum út
frá teirra egnu politiskt góðkendu læruplan.
Og so tað, at tað var kostnaðarfrítt fyri
foreldrini, tað gjørdi eisini tað, at flest øll
foreldur valdu at lata børn síni ganga í
„forskúla.”

Matpolitikkur
Eitt annað, sum vit sóu, var at øll børnini
og starvsfólk, bæði á stovnum og skúlum,
fingu mat hvønn dag, og hetta var við til, at
børn og vaksin vóru væl fyri allan dagin.
Tað vil siga, at her vóru ongar diskussiónir
um keðiligar matpakkar, og ei heldur nakar
spurningur um at hava eitt køliskáp inni í
hvørjari stovu!

Húsið Rastis
Síðani vóru vit og vitjaðu ein skúla, Nordsjö
lågstadieskola. Húsið sjálvt kallast Rastis og
fevnir umframt skúlaflokkar frá 1. til og við
6. flokk, eisini um vøggustovu, barnagarð,
frítíðarheim og ungdómsgarð. Harafturat
høvdu tey eitt audiotorium, fimleikarhøll og

Stórkirkjan

musikkrúm, sum allir instansar á skúlanum
fáa gagn av, og eisini onnur uttaneftir.
Rektarin greiddi okkum frá, at allir stovnar,
sum vóru í hesum bygningi, høvdu hvør sína
leiðslu. Fyri at kunna skipa alt virksemið
í húsinum høvdu tey fastar fundir hvønn
mánað.

Tvørfakligt arbeiði og tagnarskylda
Ein fyrimunur við, at øll eru saman, er,
at tað gjørdi arbeiði lættari, sambært
rektaranum, soleiðis skilt, at t.d. áðrenn tey
seks ára gomlu byrjaðu í fyrsta flokki, høvdu
starvsfólk tvørfakligar samstarvsfundir, har
rektarin, námsfrøðingurin og serlærarin vóru
við. Øll hava sjálvsagt tagnarskyldu, men í
hesum føri var júst tað tvørfakliga samstarvið
eingin trupulleiki viðvíkjandi tagnarskyldu
stovnarnir sínámillum, tó verða foreldur
altíð spurd, um tað er í lagi frá teirra síðu,
at tosað verður um teirra barn.
Á henda hátt høvdu stovnarnir ein góðan
møguleika at hugsa um tað einstaka barnið
og leggja arbeiðið væl til rættis barninum
til frama.
Flestallir skúlar høvdu ein fastan serlær
ara, og soleiðis var eisini í hesum skúlanum.
Serlærarin kannaði tey nýggju børnini fyri at
finna útav, hvat hvørt barnið dugdi, áðrenn

United Buddy Bears

tað kom í skúla. Summi dugdu tøl, onnur
bókstavir v.m., og síðani varð undirvísingin
løgd til rættis út frá tí.
Talan var um ein svenskt-talandi skúla, og
vit spurdu eftir pisa-kanningini, um tað var
munur á finskt-talandi skúlum og svenskttalandi skúlum. Vit fingu at vita, at svenskttalandi skúlar vóru eitt sindur verri fyri í pisakanningini. Hví tað?
Rektarin greiddi soleiðis frá, at hann helt
eina av orsøkunum vera, at hugburðurin til
at læra var ymiskur millum teir svenskttalandi og teir finskt-talandi skúlarnar.
Sum rektarin segði, var hugburðurin hjá
tí finskt-talandi skúlanum tann, at eg fari í
skúla fyri at læra, meðan hesin skúlin legði
líka stóran dent á læring og á tað sosiala.
Rektarin helt, at tað var sera umráðandi
at satsa uppá trivnaðin og tað sosiala
netverkið hjá næminginum, og hugburðurin
til at læra var, at vit eisini fara í skúla fyri
at hava tað stuttligt, vera sosial og góð við
hvønn annan.
Hetta merktu vit báðar eisini meðan vit
vóru inni í Rastis, at trivnaðurin var høgt
mettur, og „melodiurin“ var góður, bæði inni
í skúlanum og í hinum stovnunum.
Okkum dámdi væl hetta konseptið, har
bæði skúli, dagstovnar, frítíðarheim og

ungdómsgarður hildu til á sama stað. Tað
virkaði, sum børn og foreldur vóru góð við
hetta húsið; tað var væl hildið bæði innan
og uttan, og serliga innan høvdu børnini
sett sín egna dám á, har allar gongir vóru
gjørdar sum ein ævintýraheimur.

Útbúgving
Eitt annað, sum eyðkendi Finnland, og
sum okkum dámdi sera væl, var, at øll,
sum arbeiddu á stovnum, høvdu útbúgv
ing. Námsfrøðingar høvdu eina 3 ára uni
versitetsútbúgving, meðan hini høvdu eina
3 ára „vårds”útbúgving. Eisini dagrøktarar
fingu eina stutta útbúgving.
Her vóru uppgávurnar býttar upp soleiðis,
at tey, sum høvdu eina „vårds”útbúgving“
stuðlaðu námsfrøðinginum í teirra arbeiði,
og soleiðis virkaði tað púra greitt, hvør
uppgávan var hjá hvørjum einstøkum.

Fakfelagið OAJ
Vit vóru eisini og vitjaðu fakfelagið OAJ,
sum er fakfelag bæði fyri námsfrøðingar
og lærarar. Vit tosaðu við Ritva Semi,
special advisor, og hon fortaldi um teirra
lut í arbeiðinum á stovnum og skúlum. Hon
segði, at tey í løtuni arbeiddu við einari
nýggjari „Dagvårds-lag”, av tí at hin gamla
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Góðir
skeiðsmøguleikar í

Leguhúsinum
í Nesvík
Alt fleiri fyritøkur og ymiskir felagsskapir nýta teir góðu
møguleikarnar, sum leguhúsið í Nesvík kann bjóða. Sólbjørn
Jensen, fyristøðumaður í leguhúsinum, sigur, at tey leggja seg
alt meira eftir at bjóða tær góðu umstøðurnar, tey har hava til
skeiðsvirksemi og annað tílíkt. Eingin trupulleiki er at hýsa fleiri
enn 200 fólkum har, men er talan um ráðstevnur, skeið o.t., er
meira hóskandi, at luttakaratalið ikki er meira enn umleið 70.
Men tá hevur húsið eisini góðar møguleikar at bjóða. Bæði í
sambandi við tekniska útgerð, máltíðir, gisting og ikki at tala um
teir góðu møguleikar, sum eru uttan um húsini og tað, náttúran
í økinum hevur at bjóða.

Corita Bjørklund

er 37 ára gomul og ótíðarhóskandi, meðan „Förskollagen“ er frá ár 2000 og inniheldur 700 tímar til tey 6
ára gomlu forskúlabørnini. Arbeiðsvikan í Finnlandi er 38
tím. 15 min. Og harav er 8% fyrireikingartíð á stovnum;
hetta var nakað, sum okkum dámdi væl, og sum vit
kundu hugsa okkum her heima.

Turistar
Vit fingu eisini høvi til at verða turistar. Millum annað vóru
vit og sóu Stórkirkjuna, og júst tá var ein framsýning av
„bjarnum”, har listafólk úr nógvum ymiskum londum í
verðini høvdu verið við til at dekorera og mála eina bjørn.
Hetta er ein framsýning, sum hevur verið verðina runt
síðani ár 2002, og talan er um vinarbjarnir, sum tanda
fyri toleransu. Tær kallast United Buddy Bears.
Aftan fyri hugskotið lá tankin um at stuðla børnum
og at vísa toleransu fyri hvørjum øðrum, uttan mun til,
hvaðani í verðini tú kemur.
Vit fingu eisini stundir at síggja Tempel-kirkjuna,
ein sera vøkur og sjáldsom kirkja, sum er høgd inn í
klettin.
Síðsta kvøldið fingu vit báðar høvi til at royna okkum
í einari finskari sauna, har ovnurin bleiv hitaður upp við
timbri, og har vit kundi velja ímillum alskyns anga, líka
frá vanilju til jasmin. Hetta var ein heit og góð uppliving
og ein góður endi á okkara finnlandstúri.
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Sólbjørn Jensen sigur, at vanliga skipa tey, sum koma hagar, fyri
sjálvum innihaldinum, og tey í Nesvík fyri karmunum, men tey
kunnu saktans eisini koma við hugskotum og uppskotum um
eitt og annað. Sólbjørn leggur aftrat, at í Nesvík eru øll meira
enn vælkomin.
Samband fast á solbjorn@mission.fo
ella at ringja á 77 00 02

Innbúgv til
fyritøkur og stovnar

Skúlin við Løgmannabreyt
Føroya Læraraskúli
Dagstovnurin á Flatinum

Innbúgv | Postboks 109 | 110 Tórshavn | 347 347 | samband@nema.fo | www.nema.fo
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Majbritt Poulsen, varaleiðari og Mirjam Kjølbro, leiðari

Miðgarður

sum er ein alstórur fyrimunur í allar mátar.

Bestu karmar um pedagogiska arbeiðið

Ikki minst at menna fakliga støðið og halda
seg til og virka eftir námsfrøðiligum visión
um, siga tær báðar.

Mirjam Kjølbro, leiðari og Majbritt Poulsen, varaleiðari,
hava saman við øðrum starvsfólkum verið við til at
seta síni fingramerki á verkætlanina, og tær eru sera
væl nøgdar við úrslitið. Dagstovnurin í Miðvági fer at
nøkta tørvin á barnaansing rúma tíð inn í framtíðina. Í
dag eru nærum 100 børn á stovninum, og pláss eru
fyri umleið 40 afturat.

Virðisprofilur
Sum virðisprofil fyri stovnin verður bygt á fýra
kjarnuvirði. At børnini hava rætt til umsorgan
og eitt gott sjálvsvirði. Starvsfólkini ynskja
sunn, glað, lærandi og spælandi børn og
ynskja at skapa eitt opið og rúmligt umhvørvi
á stovninum. Tey leggja m.a. eisini stóran
dent á, at stovnurin skal vera eitt trygt,
heimligt og mennandi stað hjá børnunum.
Náttúran og nærumhvørvið eru ein natúrligur

Tað verður bert hugflogið, sum setur mark

tey 6 ára gomlu eru. Á loftinum eru innrættað

og týðandi partur í gerandisdegnum saman

fyri, hvørjar møguleikar nýggi dagstovnurin

ymisk verkstøð, m.a. máli-, tøvi- og smíð

við børnunum, og tey undirmeta ikki, hvussu

Miðgarður í Miðvági kann bjóða teimum,

verkstað, drama og tónleikaverkstað,

týdningarmikið tað er, at børnini fáa rørt

sum har skulu húsast og virka. Dagstovnurin

SI-rúm og sansarúm eins og leika- og

seg, og hvussu nógv rørslurnar hava at siga

við teimum trimum vøggustovunum, trimum

bókasavn.

fyri menningina hjá barninum. Ikki bert inni

barnagarðsstovum og einari stovu til tey
seks ára gomlu er bygdur í fleiri eindum, sum

Námsfrøðingarnir hava fingið høli til fyri
reiking og dokumentatiónsarbeiði.

og úti á spæliplássinum, men at børnini
sleppa at royna seg millum fjals og fjøru

allar eru samanbundnar við einari gongd. Á

Dagstovnurin liggur væl í lendinum, og

og harvið fáa stimbrað og ment sítt forvitni

tann hátt fáast fyrimunir av smærri eindum

nógv er gjørt burtur úr uttanumøkinum við

og sín barnsliga áhuga í øllum rundan um

– og samstundis teir fyrimunir, sum ein

einum ótali av møguleikum til ítriv.

seg, sum tey hava orðað í virðisprofilinum.

størri eind og harvið eitt størri pedagogiskt
umhvørvi gevur.
Barnagarðsstovurnar venda omaneftir,
og vøggustovurnar venda niðaneftir.
Í barnagarðslonunum er kjallari undir, har
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At fysisku karmarnir eru teir best hugsandi,

Í hesi náttúruperlu, har nýggi dagstovnurin

eru tær báðar, Mirjam Kjølbro, leiðari, og

er staðsettur, eru eisini allir møguleikar til

Majbritt Poulsen, varaleiðari, samdar um.

tess.

Barnaøkið í Miðvági helt áður til í trimum

Í hesum sambandi skal eisini leggjast

støðum, og nú er alt á einum og sama stað,

afturat, at starvsfólkini í øllum lutum taka

støði í tí, bygdin og umhvørvið hava at bjóða, og tí, sum
rørir seg har.

Fjølbroyttur starvsfólkahópur
Umframt tey starvsfólk, sum áður hava virkað á barnaøkinum
í bygdini, eru eisini nøkur nýggj komin afturat. Har eru fólk

í ymiskum aldri og við ymiskum førleikum og royndum.
Tey røkka kortini ikki ásetingarnar í dagsstovnalógini um
lutfallið av útbúnum pedagogum, men har er í minsta lagi
ein pedagogur á hvørjari stovu.
Starvsfólkini hava tað seinasta árið arbeitt málrættað við at
fyrireika seg at flyta inn í nýggjan stovn. Á ráðleggingardegi
hevur verið tosað um, hvat tey vildu taka við sær niðan í
nýggja stovnin, og hvat tey valdu at lata liggja eftir. Tey hava
útgreinað leiklutin hjá pedagogunum og sett orð á tað, sum
tey ynskja, at stovnurin stendur fyri.
Fyri at røkka settum málum krevst, at starvsfólkini eru
fakliga væl fyri, og tí leggja tey eisini stóran dent á, at
starvsfólkabólkurin alla tíðina er í menning, og tað gera tey
eisini nakað fyri. Tey hava fingið íblástur av bókini „Lurtandi
pedagogikk“ hjá Ann Åberg , sum allir pedagogar hava lisið.
Í august vóru allir námsfrøðingarnir á ráðstevnu um sama
evni við Gunillu Dalberg, professara. Tey hava tikið tað til
sín; og sum stovnur hava tey nú tikið fatanina av barninum
og av læring upp. „Hvussu síggja vit barnið?”
Hetta hava tey gjørt á felags starvsfólkafundi, har tey í
bólkum kjakaðust um henda stóra spurning.
Hetta er grundleggjandi fyri alt námsfrøðiligt arbeiði, og serliga
tí at tey eru nógv og ymisk starvsfólk, er tað týdningarmikið
at taka júst hetta evnið upp. Á stovninum ynskja tey at síggja
einstaka barnið, finna og stuðla áhuganum og førleikanum
hjá hvørjum einstøkum barni.

Góð kunning til foreldur
Dentur verður lagdur á at hava eitt gott foreldrasamstarv.
Við nýggjari heimasíðu, verður møguleiki at kunna um,
hvørjar ætlanir eru, hvat vit standa fyri og at dokumentera
okkara virksemi.
Bæði starvsfólk og foreldur seta í dag stór krøv, sum
Mirjam og Majbritt halda vera gott og avbjóðandi, og á
stovninum vilja tey gera alt fyri at liva upp til tað.
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liv.fo

Fá eitt ríkt lív

Lív hjálpir tær at fáa tað fíggjarliga í trygga legu

Hvør eftirløn hóskar best til tín?
Lív bjóðar sær at laga tína eftirløn til tað lívið, tú vilt liva, og ta framtíð, tú hevur útlit til.
Kom inn á liv.fo og fá innlit í, hvør eftirløn hóskar best til tín.

Trygg eftirløn

Samansett eftirløn

Marknaðareftirløn

Eftirlønin mennist javnt og
støðugt, og tú fært trygd fyri
fastari veiting.

Tað besta úr báðum: tú
fært tryggleika, umframt
møguleika fyri størri avkasti.

Íløgan fylgir marknaðinum, og
gevur møguleika fyri ávirkan
og størri avkasti.

Innlit í útlit
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