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Skúlin er kanska týdningarmesti pallurin í SSP- samstarvinum. Tískil er umráðandi at hava góð
fyribyrgjandi tilboð í fólkaskúlanum - líka frá skúlabyrjan til næmingurin fer úr skúlanum.
Tilboðini skulu hjálpa og stuðla lærarunum bæði í undirvísingini og í øðrum pedagogiskum
virksemi.
Hugsanin við SSP-arbeiðinum í fólkaskúlanum er at:
- Læra næmingarnar hvussu teir við fyrimuni kunnu nýta vitan í verki. Læra teir at velja út og
sálda frá og at uppdaga vandatekin, sum kunnu vera fyriboðan um skaðandi atburð. Læra
næmingarnar at halda fast við altíð at hava ta góða lívið í miðdepilinum.
- Virka fyri, at foreldrini verða partur av týdningarmiklum neti, sum nógv verður gjørt burturúr.
Tann vitanin, sum næmingarnir fáa, skulu foreldrini eisini fáa innlit í. Foreldraleikluturin og
týdningur hansara fyri sosiala lívið í skúlaflokkinum eigur at vera í hásæti.
- Skúlin skal gera ta fulkomna foreldrasamstarvið møguligt. Hann skal hjúkla um hetta samstarv
og røkja tað øll skúlaárini, so at bæði lærarar, foreldur og næmingar taka ábyrgd av felags
málinum: At tryggja, at næmingarnir fáa sum mest burtur úr skúlatíðini, fakliga og heilsuliga.

UNG & LÍVIÐ:
Í fyribyrgjandi arbeiðinum skal arbeiðast miðvíst við at fremja hugburðin um tað góða lívið. At
ein og hvør hevur ábyrgd fyri egnum gerðum. Ein týðandi táttur er fatanin um tað sosiala lívið
og upplivingini hvat janaldrarnir halda er rætt. Serliga rúsdrekka er eitt gjøgnumgangandi tema
fyri fyribyrging í Føroyum og tey lond vit vanliga samanmeta okkum við. Endamálið er at økja
aldurin, har børn og ung smakka sær á. 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

7. FLOKKUR
Mælt verður til miðvísa frálæru í 7. flokkunum. Átakið skal somuleiðis venda sær til foreldrini og
teirra leiklut sum uppalarar.
Tíðarskeið:

25. februar – 15. mars 2013

Undirvísningartilfar:

”PRÁT UM RÚSDREKKA”
”FORELDRAFUNDIR KUNNU MINKA UM DRYKKJUSKAPIN HJÁ UNGUM”

8. FLOKKUR
Mælt verður til at halda fast við ta tilgongd, ið byrja varð í 7. flokki viðvíkjandi rúsdrekka.
Tíðarskeið:

22. oktober – 2. november 2013
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Undirvísingartilfar:

”PRÁT UM RÚSDREKKA”
”FORELDRAFUNDIR KUNNU MINKA UM DRYKKJUSKAPIN HJÁ UNGUM”

TRYGGARI Á NETINUM
Elektroniskir samskiftismiðlar eru vorðnir ein partur av gerandisdegnum hjá børnum og ungum.
Fartelefonin og internetið eru komin fyri at verða, og tú kanst eins væl taka í hondina á
barninum og leiða tað gjøgnum vandarnar á netinum.
Fyri at fyrbyrgja kriminaliteti við elektroniskum miðlum, er neyðugt við miðvísari undirvísing og
átøkum. At bæði næmingar og foreldur fáa innlit og eru tilvitaði um at taka tey røttu valini.
Evnið er elektroniskt samskifti hjá børnum, og endamálið er at læra tey at ferðast tryggari á
internetinum, læra tey at verja sínar upplysingar og sítt privatlív og annars, hvar markið er fyri,
hvat er loyvt og ikki loyvt at gera á netinum.

4. FLOKKUR
Sum upptakt til trygga internetdagin 7. feburar 2012, ið Dátaeftirlitið skipar fyri, verður mælt
til, at evnið verður viðgjørt við næmingarnar í 4. flokki. Átakið skal somuleiðis venda sær til
foreldrini.
Tíðarskeið:

3. januar – 5. februar 2013

Undirvísingartilfar:

”TAÐ ER TÍN AVGERÐ 2”
”SAMSPÆLIÐ”

FORELDRANETVERK
Royndir vísa, at foreldrini er tann besta fyribyrgjandi eindin. Hetta vil SSP menna við miðvísum
foreldraarbeiði í samstarvi við skúlastýri, leiðslu og flokslærarar.
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.
Hví skulu vit hava foreldranetverk?:
-

Innlit í støðuna hjá børnunum hjá hvør øðrum fremur trivna.

-

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.

Mælt verður til at skipa foreldranetverk frá skúlabyrjan.
Tíðarskeið:

Alt árið
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Tilfar:

”SAMSPÆLIÐ”
”FORELDRAFUNDIR KUNNU MINKA UM DRYKKJUSKAPIN HJÁ UNGUM”

KVEIKINGARDAGUR
Ein av uppgávunum hjá ráðgevingini er at standa á odda fyri fakligari menning í sambandi við útgreiningar,
átøk og nýhugsan um fyribyrging.
Fyri at røkka hesum endamálið verður skipa fyri árligum kveikingardegi. Luttakarir eru øll, ið eru við í
tvørprofessionella arbeiðinum í SSP, leiðslur og samstarvsfelagir.
Tíðarskeið:

09.11.12

TRIVNAÐARKANNING
Eitt týðandi táttur hjá ráðgevingini er at savna hagtøl og skjalfesta vitan. Higartil er kanning gjørd um vanarnar
hjá teimum ungu í sambandi við royking, rúsdrekka og verða ungur í Føroyum. Skipanin er einføld, og tað er
ómakaleyst at seta inn fleiri spurningar, um tørvur er á hesum.
Mælt verður til at halda áfram við hesum arbeiðið.
7. – 8. FLOKKUR
Tíðarskeið:

Januar – februar – marts - apríl 2013

TAK VANDATEKIN Í ÁLAVARA
Fakfólk hava eins og onnur skyldu at boða barnaverndartænastuni frá, tá ið tey eru stúrin um
eitt barn. Dygg og munagóð hjálp í tøkum tíma kann byrgja fyri álvarsligari inntrivum seinri í
uppvøkstrinum.
Barnaverndarstovan, saman við Mentamálaráðnum, Almannaráðnum og Heilsumálaráðnum,
mæla til, at arbeiðið at kunna og upplýsa um fráboðnaraskylduna, verður samskipa í SSPsamstarvinum.
Mælt verður til at halda áfram við arbeiðinum fram til 2015.
08.05.12
Óli Rubeksen
SSP- ráðgevið
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