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UNG & RÚS: 
Í Føroyum, eins og í londunum vit 
vanliga samanbera okkum við, eru nógv 
ung, ið byrja í ov ungum aldri at 
smakka sær á. Gongdin er, at tað ikki 
ber til at koma í veitslulag, uttan at 
rúsdrekka er uppi í. 
 
Rákið er, at vit góðtaka, at rúsdrekka er 
nakað, ið náttúrliga hoyrir við til at vera 
ungur. Tó er tað so, at tað er bara ein 
partur av teimum ungu, ið taka ov rívan 
til, men hetta ávirkar alt umhvørvið í 
mun til, hvat er rætt og rímuligt 
(normdannandi) tá rúsdrekka er uppi í. 
 
Fyri at røkka endamálinum við 
fyribyrgjandi arbeiðinum innan 
rúsdrekka, eru trý málsøkir. 
 

- Skúlin ger uppskot um 
yvirskipaðan rúsdrekkapolitikk í 
skúlunum 

 
  At menna førleikarnar hjá børnum 

og ungum at taka tey røttu valini 
 

- Mæla foreldrunum til at hava 
felags ásetingar fyri flokkin ella 
bólkin 

 
Tað skal ikki vera rúsdrekkamentanin, ið 
er fyrimyndin hjá børnum og ungum. 
Harafturímóti skulu vit skapa eina 
mentan, har fyrimyndin er at bíða sum 
longst og um so er, at drekka við skili. 
 
Í fyribyrgjandi arbeiðinum skal arbeiðast 
miðvíst við, at økja aldurin, har børn og 
ung smakka sær á. 
 
UNG OG RÚS: Mælt verður til miðvísa 
frálæru í 7. flokkunum í skúlunum, ið 
samstarva við hinar starvsbólkanar í 
SSP. Átakið skal somuleiðis venda sær 
til foreldrini og teirra leiklut sum 
uppalarar.   
 
 

 
FORELDRANETVERK 
Foreldranetverk er, tá ið foreldur í 
einum flokki hittast og skifta orð um 
áskoðanir, rammur og hugskot. 
Endamálið er, at hjálpa foreldrum at 
tosa saman om týdningamiklar 
spurningar í gerandisdegnum hjá 
børnum og ungum. 
 
Foreldranetverk er ein góður møguleiki 
at arbeiða fyribyrgjandi og við trivnaði 
sum heild. Hetta verður við til at 
fyribyrgja, at nøkur børn detta niður 
ímillum og sum frálíður fyribyrgja 
kriminaliteti. 
 
Hví skulu vit hava foreldranetverk?: 
 

- Innlit í støðuna hjá børnunum hjá 
hvør øðrum fremur trivnað. 

 
- Fyribyrgja ósemjur, arging og 

happing. 
 

- Felags rammur fyri veitslur, 
rúsdrekka, nær barnið skal verða 
inni o.l. stuðlar foreldrum sum 
uppalarar. 

 
- Lættari at loysa trupulleikar, tá ið 

foreldrini kenna hvønn annan og 
hava avtalað, at tosa saman, um 
ein er í iva. 

 
- At fyribyrgja misskiljingar, 

frustratión og óvissu í uppalingini. 
 
Royndir vísa, at foreldrini er tann besta 
fyribyrgjandi eindin. Hetta vil SSP 
menna við miðvísum foreldraarbeiði í 
samstarvi við skúlastýri, leiðslu og 
flokslærarar. 
 
 
Samtykt á fundi í SSP- leiðslubólkinum 
10. september 2010. 
 
 

 


