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Hetta er 10. tilmælið hjá SSP ráðgevingini til virkisætlan hjá 

starvsbólkinum og leiðslubólkinum at taka støðu til. Tilmælið 

byggir á royndirnar og tørvin á fyribyrging, ið kemur fram í dagliga 

arbeiðinum. Somuleiðis verður støði tikið í granskingargrundaðum 

ástøði um hvat riggar, tá ið talan er um fyrbyrging. 

 

Tíðin hevur lært okkum týdningin av uppbyggjandi fyribyrging og 

heilsufremjan, ið vendir sær til øll. Umframt almennu fyri-

byrgingina at byrgja fyri óynsktum hendingum, er neyðugt 

grundleggjandi at seta sær fyri at styrkja mótstøðuførið og 

lívsførleikarnar hjá børnum og ungum. 

 

Neyðugt er at seta sjóneykuna á tørvin hjá øllum børnum og 

ungum at sleppa upp í part. Vit vita, at nógv av teimum hava sítt 

at dragast við. 

 

Ein av dagsins avbjóðingum er ferðingin hjá børnum og ungum á 

netinum og sosialu miðlunum. Børn gerast yngri og yngri sum 

brúkarar og setur tað krøv til okkum, ið arbeiða við fyribyrging. 

 

Fartelfonin er vorðin hvønnmansogn og løtt at nýta at ferðast á 

netinum. Um vit skulu fylgja við tíðini, er neyðugt at venda sær til 

foreldrini longu tá ið børnini ganga á dagstovni og við 

skúlabyrjan.  
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Arbeiðið fevnir um børn frá 0 ára aldur. Miðvíst verður arbeitt við 

skipanum, ið tryggja arbeiðið, tá ið talan er um foreldrasamstarv 

og at verða varug við børn, ið hava tørv á hjálp at megna lívið. 

 

Lagt verður upp til at halda áfram við teimum átøkum og 

arbeiðshættinum á dagstovnaøkinum og í skúlanum.  

 

EVNINI UNDIR SKÚLALADUR 
§ Byrjunarsamrøður 

§ TÍTT – eitt amboð at síggja børn í viðkvæmari støðu 

§ Ferðast á netinum 

 

EVNINI Í SKÚLANUM 

§ Foreldranetverk “Knýta sambond millum foreldrini” 

§ Vinar og spælibólkar 

§ Trivnaður og tryggleiki á netinum 

§ Talgilt samskifti í skúlanum 

§ Ung & Lívið 

§ TÍTT – eitt amboð at síggja børn í viðkvæmari støðu 

 

ANNAÐ 
§ Staðbundnari kveiking 

§ Børn hava rætt til eitt gott lív 

§ Heildarætlan um kynsligan ágang – átak 4 

§ Trivnarkanning  

§ ABC fyri sálarliga heilsu 

§ ACT – Læring í lívsmeistring og vakstararlyndi  

§ Samastarv við fyribyrgingardeildina hjá Bláa Krossi 

§ Safer internet day  

§ Royndarverkætlan ”Sunnir miðlavnar og ferðast tryggt á 

netinum” 
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KVEIKINGARDAGAR 
Miðað verður eftir at skipa fyri staðbundari kveiking og 

samanrenning milllum fakbólkar. 

 

BØRN HAVA RÆTT TIL EITT GOTT LÍV  
Saman við Barnaverndarstovuni hevur SSP síðani 2012 arbeitt 

miðvíst við fráboðanarskylduni hjá fakfólki. 

 

HEILDARÆTLAN UM KYNSLIGAN ÁGANG 

- ÁTAK 4 

Víst verður á, at SSP arbeiðir miðvíst at gera tað trygt hjá børnum 
at ferðast á netinum og sosialu miðlunum. 
 

TRIVNAÐARKANNINGIN UNGADATA.FO 
Ein av uppgávunum hjá ráðgevingini er at savna hagtøl og 

skjalfesta vitan um ma. lívskor hjá børnum og ungum. Higartil eru 

tríggjar kanningar gjørdar um vanarnir hjá teimum ungu í 

sambandi við royking, rúsdrekka, skúlagongd, trivnað, samband 

við foreldrini og at verða ungur í Føroyum.  

 

ABC FYRI SÁLARLIGA HEILSU 

Fólkaheilsuráðið hevur avgjørt at arbeiða við eini sálarliga 

heilsufremjandi verkætlan.  

ACT LÆRING Í LÍVSMEISTRAN OG VAKSTRALYNDI 
Endamálið er at gera ungdómin tilvitaðan um at tað ber til víðka 
“mindset”. Arbeiðsgongdin er at geva ítøkilig amboð til 
mótstøðuføri í mun til lívsavbjóðingar, psykologiskan flexibilitet, 
sum kann betra um mentalu heilsuna hjá ungdóminum. 

----------------------------- 

2. juli 2020 

Óli Rubeksen 

Leiðari SSP ráðgevingin 
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