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REGLUGERÐ 
 
Sambært Løgtingslóg nr. 67 frá 10. mai um dagrøkt § 2. er 
høvuðsendamálið at skapa eitt trygt og mennandi umhvørvi 
fyri tað einstaka barnið. 
 
Vit ynskja, at dagrøktin skal vera ein tíðandi partur í 
gerandisdegnum hjá børnunum og foreldrum teirra, at tey 
eru trygg við dagrøktina og eru errin av dagrøktini. 
 
Vit hava ábyrgdina av at menna teirra hugflog á ein góðan og 
tryggan hátt, at tey læra at samstarva við onnur, menna 
teirra sjálvsvirði og sjálvskenslu og vit ynskja at hava eitt 
gott samstarv við heimið. 
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ÁÐRENN BARNIÐ BYRJAR Í DAGRØKT: 
 
Hittast barn, foreldur og leiðari í dagrøktarheiminum. 
Heilsað verður upp á hini børnini, sum verða ansaði í 
heiminum. Dagrøktarin  greiðir frá arbeiðsgongdini. 
Foreldur greiða frá um barnið, t.d. um vanar og atferð. 
 

BYRJAN OG FYRSTA TÍÐIN: 
 
Tá ið barnið byrjar í dagrøkt, vilja vit fegin, at foreldur geva 
sær stundir at koma við barninum, so tað fær góða byrjan og 
fer at trívast. 
Ymiskt er, hvussu langa tíð børnini hava tørv á at hava 
foreldur við, men ofta ganga ein til tvær vikur, til barnið er 
fallið til. Tillagingin byrjar sama dagin, barnið kemur í 
dagrøktina. 
 
Samstarvið millum foreldur og dagrøktara er 
týdningarmikið, so at barnið skal kenna seg trygt og trívast. 
Tí er umráðandi, at eisini tit vilja gera tykkara í hesum 
samstarvi. 
 
Tríggir mánaðir eftir byrjan hittast leiðarin/pedagogur, 
dagrøktarin og foreldur har tosað verður um, hvussu tann 
fyrsta tíðin hevur gingið. 
 
Foreldur kunnu altíð biðja um fund við dagrøktarleiðaran, 
har dagrøktarin kann vera við. Hetta kann vera, um tit hava 
brúk fyri at tosa um, t.d. hvussu barnið trívist og mennist í 
dagrøktini ella onnur viðurskifti viðvíkjandi barninum. 
 
Dagrøktin biður eisini um fund við tykkum, um mett verður, 
at tørvur er á tí. 
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FORELDUR : 
 
Uppmøting/heinting: 
 
Fyri at dagrøktin kann fara fram so ótarna sum gjørligt, eiga 
ásettu uppmøtingar- og heintingartíðirnar at haldast. 
Foreldrini hava ábyrgdina av barninum til og frá 
dagrøktarheiminum. 
 
Um onkur annar enn tit sjálvi koma eftir barninum, mugu tit 
siga okkum frá hesum – tí vit hava ikki loyvi at lata barnið 
fara avstað við onkrum, sum vit ikki kenna, ikki vita um, ella 
har eingin onnur avtala er gjørd. 
 
Dagrøktarin skal altíð fáa fatur á tykkum. 

KOSTUR: 
 
Børnini skulu hava matpakka við til á miðdegi. Mat til hinar 
máltíðirnar, mjólk o.a. letur dagrøktarheimið. Mjólkapulvur, 
fløska og sutta má, um neyðugt, havast við. 
 

KLÆÐIR v.m.: 
 
Barnið skal verða klætt eftir veðrinum/árstíðini og hava 
eyka klæðir, regnklæðir og fótbúna við. Klæðini skulu vera 
væl merkt. 
Lítil børn skulu hava blæður, lappar og bringuklút við. 
Tað er foreldranna ábyrgd at fáa klæðini heim við. 
 



6 

 

 

LEIKUR: 
 
Um barnið hevur leikur við, er tað undir egnari ábyrgd. 

ÚTGERÐ TIL TAKS: 
 
Dagrøktarheimið hevur høgan stól, vogn við tilhoyri. 

FELAGSVIRKSEMI: 
 
Saman við børninum tekur dagrøktarin lut í felagsvirksemi 
td. jólahald, føstulávintshald o.ø. 

 

SOVA/HVÍLA: 
 
Smá børn hava tørv á at sova um dagin. Summi børn eina 
ferð um dagin, og onnur tvær ferðir. Tað veldst, m.a. um 
aldurin hjá barninum. 
 
Tað er av avgerandi týdningi, fyri barnsins sálarligu og 
kropsligu menning, at tørvurin á hvílu ella svøvni, verður 
nøktaður. Vit taka atlit til tørvin hjá tí einstaka barninum. 
 
Børn, ið eru úthvíld, gera betri framstig, eru kropsliga 
sunnari, meira ansin og betri til at loysa ósemjur. 
Okkara grundstøða er tí, at smá børn undir 3 ár, í flestu 
førum ikki kunnu vera svøvnin/hvíluna um dagin fyri uttan. 
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SKÚLABØRN, GALDANDI  FYRI  HVALBA OG SUMBA: 
 
Fyri børn í skúlaaldri syrgja foreldrini sjálvi fyri flutningi til 
og frá skúla, um børnini ikki ganga sjálvi. Somuleiðis hava 
foreldrini ábyrgd av skúlatasku, -tingum, ítróttarklæðum og 
møguligum matpakka. Barnið eigur at koma beinleiðis úr 
skúla í dagrøktarheimið, um ikki annað er avrátt við 
foreldrini. 

SJÚKA/FRÍ: 
 
Er barnið sjúkt, kemur tað ikki  í dagrøkt, og dagrøktarin skal 
fáa boð um hetta beinanvegin. Boða verður so frá, tá barnið 
er frískt aftur.  
Barnið er frískt, tá tað kann vera úti saman við børnunum í 
dagrøktini.  
Um vit meta, at barnið er illa fyri ella hevur febur,  ringja vit 
eftir tykkum. 
 
Heilivágur verður ikki givin í dagrøktini, undantikið er 
heilivágur fyri kroniskar sjúkur td. astma. 
 
Skal barnið hava frí frá dagrøkt, skal sigast frá tá barnið 
verður avheinta ella seinast um kvøldið áðrenn kl. 19.00 
hetta er eisini galdandi fyri sms’ir. 
Tað sama er galdandi tá barnið hevur verið sjúkt. Leiðarin 
kann hava gjørt aðra avtalu við dagrøktarin um at takað 
gestarøkt ella hjálpa til í spælistovuni. 
 
Minnist til dagrøktarin hevur frí um kvøldið. 
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ANSINGARTÍÐIR: 
 
Sambart dagrøktarsáttmála millum Føroya Arbeiðarafelag 
og Komunala Arbeiðsgevarafelagið.  

 
Grein 4. Arbeiðstíðir 

 
“Arbeiðstíðin er í mesta lagi 48 tímar um vikuna, soleiðis at 
daglig arbeiðstíðin skal liggja millum kl. 7.30 á morni og kl. 
17.15 á kvøldi, tó kann einki einstakt barn verða í dagrøktini í 
longri enn 9 tímar hvønn dag.” 
 
 
Foreldur og dagrøktari avtala ansingartíðina hjá barninum. 
 Minnist til at virða dagrøktarheimið sum eitt arbeiðspláss, 
og vera úti úr heiminum kl. 17.15 
 
ER BARNIÐ IKKI KOMI KL. 9.30 og vit ikki hava fingi onnur 
boð so ganga vit út frá, at barnið ikki kemur, hetta tí tey 
flestu børnini byrja kl.7.30 og er tað leingi hjá teimum at 
bíða, áðrenn vit kunnu fara túr við teimum, ella byrja upp á 
ymiskir aktivitetir. 
 

 Fyri tryggleikan taka vit ikki  ímóti børnum meðan vit 
eru túr. 

 Hálv tíð kann verða fyrra-ella seinnapart 4½ tíma 
dagliga. 

 Børn ið hava hálva tíð fyrrapart, skulu verða heinta kl. 
12.15 

 Børn, ið hava hálva tíð seinnapart eiga at koma 
millum kl. 12.45 og 13.15 
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DAGRØKTARIN: 
 
Dagrøktarin skal hava hegni og áhuga at ansa børnum og má 
leggja seg eftir, at tað einstaka barnið trívist og mennist. 
Barnið má stimbrast andaliga og handaliga bæði inni og úti, 
so tað við tíðini  gerst skúlabúgvið. 
Kropsligur ella sálarligur harðskapur má ikki nýtast ímóti 
børnunum. Sama er galdandi yvirfyri egnum børnum. 
 

BARNATAL: 
 
Kann hava upp til 5 børn yvir 3 ár, ella 4 børn undir 3 ár fulla 
tíð, tó hevur aldurin á børnunum týdning. 
 

TAGNARSKYLDA: 
 
Leiðari og starvsfólk hava tagnarskyldu viðvíkjandi 
persónligum viðurskiftum hjá børnum og familjum teirra. 
 

Í BIL: 
 
Tað er loyvt dagrøktarum at taka børnini við í bil, um 
skrivlig váttan fyriliggur frá foreldrum/verja. Tey skulu sita í 
trygdarbelti og í hóskandi bilstólið. 
 
 

 



10 

 

FRÍDAGAR 

 

FASTIR FRÍDAGAR 
 
Heilir frídagar: 
Leygardagar, allir heilidagar, jólaaftan, nýggjársaftan, 
ólavsøkudag og 1 mai. 
 
Hálvir frídagar aftaná kl. 12.00 
Flaggdagur, grundlógardagur og ólavsøkuaftan. 
 

SUMMARFRÍ: 
 
Frá ½ juli til ½ august hevur dagrøktin opið, tó verða børn 
og dagrøktarar hesar dagar í spælistovunum. 

JÓLAFRÍ: 
 
Dagrøktin er stongd millum jól og nýggjár. 
 

RÁLEGGINGARDAGAR: 
 
Dagrøktin hevur tveir pedagogiskar arbeiðsdagar um árið, 
sum ikki eru fastlagdir. Teir dagarnir hevur dagrøkrin 
stongt. 
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GJALD OG UPPSØGN: 
 
Gjaldið fyri fulla tíð fyri børn undir 3 ár kr. ________ 
Gjaldið fyri hálva tíð undir 3 ár  kr._____________ 
Gjaldið fyri fulla tíð fyri børn yvir 3 ár kr. ____________ 
Gjaldið fyri hálva tíð yvir 3 ár  kr. ____________    
 
Uppsagnartíðin er í minsta lagi 1 mð. Til ein 1. í einum 
mánaða. Sama er galdandi um tíðin hjá barninum í 
dagrøktini skal broytast. 
 
Foreldur kunnu søkja um frípláss. 
 

EFTIRSTØÐA 
 
Er barnið í eftirstøðu, kann barnið vera sagt úr dagrøkt eftir 
3 mdr. Barnið verður ikki upptikið í dagrøkt, barnagarð ella 
frítíðarskúla, fyrrenn eftirstøðan er goldin ella skrivlig avtala 
fyriliggur um afturgjalding av hesari. 
Børn, ið vera uppsøgd á stovni, skulu á bíðilista á jøvnum fóti 
við onnur børn, um eftirstøðan verður goldin. 
 

TRYGGING 
 
Tvøroyrar kommuna hevur ikki børnini í dagrøktini 
ábyrgdartryggjaði, tað er ábyrgdartryggingin hjá 
foreldrunum, sum eigur at dekka skaðar hjá dagrøktara.  
Sambart Tryggingarfelag Føroyar, er í øllum 
innbúgvstryggingum ein ábyrgdartrygging. Hjá børnum 
undir 5 ár er ein sjálvsábyrgdartrykking áljóðandi kr. 
1.000,00. 
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SAMARBEIÐI 
 
Fyri at dagrøktarskipanin skal virka til fulnar og røkka 
endamálinum, skulu allir partar vera viðvirkandi til eitt gott 
samstarv. Taka trupuleikar seg upp, vera teir loystir í felag. 
 

NÁMSFRØÐILIGA RÁÐGEVINGIN 
 

Námsfrøðiliga ráðgevingin er ein eind, ið arbeiðir eftir áheitan 

frá leiðaranum í dagrøkt, barnagarði og frítíðarskúla. 

Dagrøktirnar fáa námsfrøðiliga ráðgeving í mun til teirra arbeiði, 

við børnum, ein barnabólk og fakliga innihaldi í arbeiðinum. 

 

Námsfrøðiliga ráðgevingin arbeiðir við at: 

 

- Veita ráð og vegleiðing til dagrøktirnar, viðvíkjandi sosialu, 

kropsligu og málsligu menningini hjá børnunum. 

 

- Vegleiða dagrøktirnar um námsfrøðiliga arbeiði í samband 

við, at arbeiða við børnum. 

 

Námsfrøðiliga ráðgevingin kann eisini ráðgeva og vegleiða 

dagrøktarum um eitt ávíst barn. Tað verður tó bert gjørt eftir 

einari skrivligari tilmelding frá leiðaranum, og við játtan frá 

foreldrum. 

 

Endamálið er at tryggja at øll børn fáa eitt gótt og mennandi 

tilboð.  
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FORELDRAFUNDIR 
 
Ein felags foreldrafundur er um heystið við fyrilestri. 
 
Foreldur og dagrøktarar kunnu koma fram við ynskjum um 
evni til fundin 14 dagar frammanundan. Foreldur vera vald í 
foreldraráðið. 
 
Foreldraviðtala er um várið. Leiðarin, dagrøktin og foreldur 
tosa saman um barnið. 

 

VINARLIGA FYLGIÐ REGLUGERÐINI! 
 
Frammanfyri nevndu reglur skulu fylgjast, so barnaansingin 
skal virka undir góðum og tryggum korum. 
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SAMBAND 
 
Leiðarin í dagrøktini á Tvøroyri, Hvalba og Sumba er: 
 
Eir Jógvansdóttir Norðberg 
Bíarvegur 57 
850 Hvalba 
 
Leiðarin er at hitta á   tlf: 28 13 39 – 61 10 87   
Millum kl. 9.00 – 11.00 og 14.00 - 16.00 Allar gerðandisdagar 
dagrokt@tvoroyri.fo ella eir@tvoroyri.fo  
 
Hjálparfólk: 
á Tvøroyri  Jonhild Johannesen    tlf: 21 13 39 
í Hvalba er Jóna Jespersen     tlf: 27 42 16  
í Sumba er Sólvá við Kvíggjá     tlf: 59 49 10 
   
 
Námsfrøðiliga ráðgevingin fyri barnaansingina í Tvøroyrar 
kommunu: 
 
Annika Johannesen 
Tlf. 22 29 49 
aj@tvoroyri.fo 
 
Kari Petresen 

Tlf. 216685 

kari@tvoroyri.fo 
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