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Foreldrafundur á heysti 2022 - Frásøgn frá stovnsleiðaranum frá farna ári  
(juni 2021 – septembur 2022)  

Presentatión 

Eg vil byrja við at siga eitt sindur um meg sjálva. Sum tit ivaleyst vita, so eiti eg, Kristina Toftegaard Larsen 

og eri úr Fuglafirði. Eg havi verið gift við Páll Larsen í 34 ár. Kanska áhugavert hjá eiðisfólki at vita, at 

maður mín Páll hevur røtur á Eiði. Hann er sonur Ásu Miðgerð, fødd Poulsen, dóttir Onnu Mariu og Hans 

á Brúgv sálu. Páll og eg eiga 3 vaksin børn og eitt barnabarn.  

Mín grundútbúgving er námsfrøðingur, og annars havi eg nomið mær ymiskan annan lestur, so sum 

bókhald, familjuráðgevi og -terapeutur, og master í almennari leiðslu. Sum leiðari havi eg altíð starvast 

á umsorganar- og heilsuøkinum. Fyrst 12 ½ ár sum dagstovnaleiðari í Klaksvík. Síðan 14 ár sum stjóri á 

endurbúgvingarstovninum Dugna, og áðrenn eg valdi at fara aftur á dagstovnaøkið, arbeiddi eg 5 ½ ár 

sum leiðari á eldraøkinum. Eg havi eisini arbeitt eitt skifti sum sernámsfrøðiligur ráðgevi á Sernámi.  

Nú eg havi verið leiðari fyri dagstovnaøkið á Eiði í gott eitt ár, kann eg sum tað fyrsta upplýsa, at mær 

dámar væl á Eiði. Eg gleði meg at koma til arbeiðis. Serliga hugaligt er tað at síggja vakra ljósspælið á 

himmalhválvinum, tá eg við bili komi koyrandi norð móti Eiðisbygd. Hetta staðið er ein sonn perla, við 

alskyns náttúrumøguleikum fyri børn og vaksin. Tað er ein frøði at síggja, at tit hava megnað at varðveitt 

alt tað vakra, tit hava. Eitt, ið haltar hjá mær, er at kenna tykkum og tykkara nøvn. Eg stríðist enn við at 

læra nøvnini á tykkara børnum, tó at eg næstan eri komin á mál, - men hvør eigur hvønn, tað er ikki 

komið heilt upp á pláss. Vónandi kunnu tit bera yvir við mær á hesum øki.  

Barna- og starvsfólkatalið 

Tað eru í løtuni 26 vøggustovubørn, 26 barnagarðsbørn, 34 frítíðarbørn og áleið 40 ungdómar. Frá at 

hava ein námsfrøðing í starvi fyri einum ári síðani, so hava vit í dag 7 námsfrøðingar, umframt leiðaran 

og tveir lærarar í starvi. Og ein nýggjur námsfrøðingur byrjar hjá okkum 1. novembur. Tað er sjálvsagt at 

gleðast um, at vit hava fingið fleiri fakfólk í starv. Hjálparfólkini eru 15 í tali. Umframt stuðulstímar, 

húsavørð, avloysarar og leiðara eru ársverkini tilsamans áleið 15. Vøggustovan hevur 6,25 ársverk, 

barnagarðurin  4,45 ársverk, frítíðarskúlin 2,6 ársverk,  ungdómshúsið 0,5 ársverk og reingerð 0,6 

ársverk.  

Virksemið rakt av koronu   

Hóast virksemið í 2021 varð rakt av koronu, og vit liðu undir skerdari starvsfólkaorku, so hóraðu vit so 

mikið væl undan, at vit sluppu undan at skerja ella at steingja stovnarnar. Hetta eiga okkara starvsfólk 

tøkk fyri. Tey hava rós uppiborið fyri síni avrik. Eg haldi ikki eg fari skeiv, tá eg sigi, at starvsfólkini á 

dagstovnaøkinum eru ein tann mest liðiligi ella broytiligi starvsfólkbólkurin, ið finst. Altíð eru tey til 



2/3 
 

reiðar at taka eitt eyka tak, tá eitt nú onnur starvsfólk eru sjúk, og uttan hóvasták broyta tey sítt egna 

skema og sínar egnu ætlanir, fyri at kunna tryggja virksemið og góða tænastu. Hetta er ikki at forsmáa.   

Virksemið seinasta árið 
Tað er hent nógv seinasta árið. Í heyst byrjaðu vit kommunalt frítíðarvirksemi fyri børn og ung í aldrinum 

frá 4. til 10. flokk, og her koma áleið 40 børn og ung. Tað er opið týskvøld og hóskvøld fyri ávikavist 

teimum yngru og teimum eldru. Endamálið er, at børn og ung fáa møguleika at møta vinum, spæla, 

samtala, hugna sær, ella gera eitthvørt tey hava hug til, sum stimbrar áhugan hjá teimum.   

Ráðlegging og starvsfólkaskeið 

Vit hava havt nakrar ráðleggingardagar. Tann eini var um evnið “starvsfólkatrivnaður”, har 

arbeiðssetningurin var væntanir, og arbeiðshátturin var skiftandi, í forum og í arbeiðsbólkum, upp á 

tvørs av stovninum. Ein ráðleggingardagur bar heitið “samskifti og menning”, og evnið á seinasta 

ráðleggingardegnum var "Betri vinir". Betri vinir er eitt námsfrøðiligt amboð, ið fyribyrgir happing og 

fremur trivnað og vinarbond hjá børnum. Betri vinir byggir á 4 virðir: tolsemi, virðing, umsorgan og dirvi. 

Øll starvsfólk hava fingið vitan og upplæring í amboðnum, og 27. oktobur verður felags foreldrafundur í 

Kolshøll, har tit sum foreldur fáa kunnleika til námsfrøðiliga háttin at styrkja barnafelagsskapin og at 

fyribyrgja happing.   

Námsfrøðiliga arbeiðið og starvsfólkatrivnaður 

Tað seinasta árið hava vit arbeitt við at lyfta náms- og sernámsfrøðiliga økið og at samansjóða 

starvsfólkabólkin og trivnaðin. Vit hava eitt nú nomið okkum kunnleika til ymisk eygleiðingar- og 

arbeiðsamboð innan námsfrøðiliga økið, og í løtuni arbeiða vit við at gerast betri til at brúka hesi amboð. 

Vit hava eisini endurskoðað námsætlanina á ein hátt, so hon er løtt at arbeiða eftir.  

Fyrireikingartíð 
Tað er eyðsæð, at vit ikki høvdu kunnað lyft námsfrøðiliga arbeiðið uttan fyrireikingartímarnar, ið 

kommunupolitikkarar hava játtað okkum. At námsfrøðingar og hjálparfólk við námsfrøðiligari ábyrgd fáa 

10 % til fyrireiking og eftirmeting, er eitt rættiliga gott stig á leiðini, so vit á dagstovnaøkinum kunnu 

fremja eitt dygdargott arbeiði. Tað, at starvsfólk hava tíð til, at fyrireika, skipa og eftirmeta námsfrøðiliga 

og sernámsfrøðiliga arbeiðið, ávirkar eisini til góðan trivnað, bæði í starvsfólkabólkinum og í 

barnabólkinum. Fyrireikingartíð er ein fortreyt fyri, at vit kunnu gera eitt munagott námsfrøðiligt arbeiði, 

og tað er gleðiligt at uppliva, at politikarar á Eiði skilja týdningin av hesum arbeiði, og eg haldi, eg kann 

tosa fyri allan starvsfólkahópin, tá eg sigi, at vit kenna okkum hoyrd av politikarunum, sum á ymiskan 

hátt hava víst dagstovnaøkinum og námsfrøðiliga arbeiðinum ans og góða virðing.  
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Umvælingar 
Vit hava arbeitt visionert við garðinum og økinum uttan fyri barnagarðin, og vit eru sjálvandi takksom 

fyri, at kommunan hevur gjørt fleiri batar. Eg kann nevna at ljóðstøðið í Spíranum og á 

barnagarðsstovunum er vorðið betri, eftir at vit hava fingið lagt meir ljóðdoyvandi tilfar upp undir loftini.  

Korndalsgarður fær í næstum nýggjan vøggustovugarð. Arbeiðið við at gera nýggjar vognskúrar er komið 

væl áleiðis, og garðurin er víðkaður niðan í bakkan og yvir í móti Korndalsbýlinum, eins og vit so smátt 

eru byrjað at endurnýggja innbúgvið á stovninum.  

Spírin hevur fingið nakrar smávegis umvælingar, og hóast kommunal avgerð er tikin um at byggja 

nýggjan bygning til frítíðar – og ungdómsvirksemi, verður virksemið í Spíranum koyrandi í eina tíð, og tí 

neyðugt at gera nakrar batar í næstum. Tað fyrsta, ið verður gjørt, er at umvæla bilhúsið omanfyri, so 

tað kann brúkast til virksemi.  

KT trygd  

Í  samband við KT trygd og tær nýggju GDPR reglurnar (The General Data Protection Regulation) so hava 

vit fingið  ein samskiftisportal til samskifti, kunning v.m. Talan er eisini um eina app. Í næstum fara vit at 

samskifta við foreldrini umvegis appina.     

Eldsbrunaskipan til Korndalsgarð 
Vit hava gjørt nýggja eldsbrunaskipan til Korndalsgarð. Sløkkiliðið hevði venjing fyri summarsteðgin, og 

í næstum kann væntast, at tað verður framd ein brunavenjing. Eldsbrunaskipan til Spíran er í gerð.  

Framtíðar visiónir 
Visiónirnar fyri næsta ár eru fleiri. Umframt at halda áfram við at lyfta náms- og sernámsfrøðiliga økið 

og at samansjóða starvsfólkabólkin og trivnaðin, vilja vit framhaldandi gera okkara besta fyri at fremja 

eina so góða tænastu sum til ber fyri smáu borgararnar í kommununi.  

Vit síggja fyri okkum at restin av garðinum í Korndalsgarði verður liðugur í næsta ár, og at ábøtur verða 

gjørdar innandura eins væl og uttandura. Somuleiðis at økið uttan fyri Spíran verður fríðkað og gjørt 

barnavinarligt, og at tiltrongdar umvælingar verða gjørdar. Og ikki minst síggja vit fram til at kommunan 

fer undir at at byggja nýggjan Spíra.   

Til seinast vil eg takka foreldrum, foreldraráðum, starvsfólkum, fyrisiting og kommunupolitikkarum fyri 

gott samstarv. 

 

Kristina T. Larsen, leiðari.   


