
MÁL OG MIÐ
 ALMENN FYRIBYRGING Í SSP



FORELDRINI 
EIGA BARNIÐ

Foreldrini eru okkara týdningarmestu 
sam starvs felagar, tá ið vit skulu hjálpa við 
at skapa trivnað fyri barnið. Nógv foreldur 
gerast kløkk, tá vit siga teimum, at tey 
ofta gera allan munin, tá ið barnið skal 
fáa ein góðan skúla flokk ella vina skara. 
Foreldra fundir í SSP-høpi, har foreldur 
hitta onnur í somu støðu sum tey sjálv, 
geva møgu leika at hitta onnur foreldur og 
her kunnu tey geva hvør øðrum íblástur 
um uppaling og lívs áskoðanir. Lat okkum 
lyfta í felag saman við floks læraranum og 
skapa menning og trivnað.



SAMAN OG 
HVØR SÆR

Hornasteinurin undir arbeiði við fyri-
byrging er at skapa øllum í samfelagnum 
góð, trygg og mennandi kor. 

SSP hevur tað góða lívið sum stavnhald  
og bjóðar hesi tilboð í fólkaskúlanum:

• Spælibólkar frá skúlabyrjan
• Knýta bond millum foreldrini
• Tryggari á netinum (4. flokkar)
• Ung og lívið (7.-8. flokkar)

Føroya Politi bjóðar hesa undirvísing:

• Ferðsla (1. flokkar)
• Etikkur á netinum (6. flokkar)
• Harðskapur og revsiváttan (9. flokkar)



NETVERK TIL 
FORELDUR

Foreldur í einum flokki hittast saman við 
floks læraranum og SSP at skifta orð um 
áskoðanir, karmar og hugskot til trivnaðin 
og sosiala lívið í flokkinum. Einki kemur 
av ongum, og arbeiðið við vælferð og 
trivnaði hjá næmingunum fremur læring 
og menning av lívs førleikum.

Dømi um tema:

• Innlit í støðuna hjá børnunum
• Felagsskapur
• Karmar fyri veitslum



TAÐ GÓÐA 
LÍVIÐ

Fyribyrging er eisini at fremja hug burðin 
til tað góða lívið. Hetta, at ein og hvør 
hevur ábyrgd fyri egnum gerðum. Ein 
aðal táttur er fatanin av sosiala lívinum og 
upp livingar, sum javn aldrarnir halda vera 
rættar.

Vit arbeiða út frá sjónar miðinum um eitt 
virkið og rús frítt ung dóms lív. Vit við gera 
tal gilda heimin, vinalag og brúka venjingar, 
sum kveikja næmingarnar, við at leggja 
upp til orða skifti um hugburð og atburð. 
Tað góða lívið gevur meining.



LEIKANDI 
LØTT FYRI- 
BYRGING



Hóast børnini ganga í sama flokki í fleiri 
ár, er ikki vist at tey kenna hvønn annan 
serliga væl. Spæli bólkar er eitt skipað 
um hvørvi, har øll hava møguleika at 
verða hoyrd og sædd. Tey fáa høvi, hvør 
sær og saman, at vísa sítt virði í tryggum 
og kendum umhvørvi. Tað ræður um at 
styrkja sosiala kapitalin í hvørjum ein-
støkum flokki. 



SPÆLILIÐIÐ, 
RØRSLA OG 
TRIVNAÐUR

Endamálið er at fáa næmingarnar at 
verða meira kropsliga virknar. Skipaðar 
uppgávur og spøl kveikja rørslu, har øll 
kunnu taka lut og harvið menna trivnaðin, 
bæði kropsliga og sosialt.

Næmingar í 7. flokki, ið framman undan 
hava verið á skeiði, og ein lærari skipa 
fyri uppgávum til teir yngru næmingarnar. 



Heftið, ið vendir sær til skúla leiðslur og lærarar, 
er ætlað at hjálpa til við at skifta orð um tal-
gildan trivnað og virði skúlans. Í heftinum eru 
upp skot til arbeiðs hættir, so bæði leiðsla,  
lærarar, skúla  stýri, foreldur og næmingar 
kunnu vera við í til gongdini at fáa eina felags 
fatan av um  hvørvinum í skúlanum. Tað er 
eyð  sæð, at av  bjóðingarnar eru ymiskar og so 
mikið størri er týdningurin av at streym linjað 
tær. 

SAMSKIFTI Í SKÚLANUM



TALGILDUR 
FÓLKA- 
SKIKKUR

Endamálið við heftinum Talgilt sam skifti, 
er at hjálpa hvørjum ein støkum skúla 
við net miðlanýtsluni hjá bæði børnum 
og vaksnum. Heftið inniheldur hugsaðar 
tví støður, ið leggja upp til orðaskifti og 
støðu takan, sum kunnu vera grundarlag 
undir atburði á netinum.

SSP bjóðar ókeypis íkast við:

• at halda eitt upplegg fyri skúlastýri  
og leiðslu

• skipa eina arbeiðsgongd og veg-
leiðing til akkersfólkið



SSP bjóðar undir vísingar tilfar til næmingar, 
lærarar og foreldur. Næmingarnir fara í 
dýpdina fyri at tryggja, at evnið verður 
tikið í álvara og fær neyðuga viðgerð. 
Foreldrini taka lut og fyri hvørt tema 
í heftinum er ein heima setningur, har 
foreldur og børn í felag svara spurningum.

Fyri at verja móti kriminaliteti á netinum, er 
neyðugt við miðvísari frálæru og átøkum um 
vandarnar. Bæði næmingar og lærarar fáa 
innlit í avbjóðingar og verða betur brynjað 
at taka røttu valini. Hvat er loyvt og hvat er 
ikki loyvt? Vit læra børnini at verja sínar upp-
lýsingar, so tey verða tryggari, tá tey ferðast á 
netinum.

Saman - foreldur, lærarar og SSP – kunnu 
vit lyfta uppgávuni, soleiðis at okkara børn 
gerast skilagóðir brúkarar á netinum.

LÆR AT FERÐAST Á NETINUM



FORELDRA- 
FUNDUR Á  
DAGSTOVNUM

Alnetið og skíggjar eru ein alsamt størri partur 
av lívinum hjá okkara børnum. Nú skipar SSP 
fyri fundum við framløgu og orða skifti millum 
foreldrini at børnum á dagstovni. 



Okkara børn skulu læra eina rúgvu, 
meðan tey vaksa upp. Tey skulu læra um  
okkara mentanar ligu virðir, eitt nú 
“ábyrgd”, “fólka skikk”, “felagsskap” 
og “reiðilig heit”.

Samstundis skulu tey tilogna sær fak ligar før-
leikar, so tey kunnu føra samfelagið víðari 
eftir okkum.

Nakað læra tey heima og annað læra tey 
í skúlanum, men tað mesta læra børnini í 
báðum støðum samanlagt. Tí tingini hanga 
saman og tí eiga vit at loysa uppgávuna í 
felag.

Um so er, at trupulleikar stinga seg upp, eiga 
vit vaksnu at lurta og leggja enn meira orku  
í samstarvið.

- Frítt eftir Rasmus Alenkær

VIT HAVA EINA 
FELAGS UPPGÁVU
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