Reglugerð um ráðleggingardagar
1. Ráðleggingardagar – almenn krøv


Allir kommunalir dagstovnar og frítíðarskúlar í Tórshavnar kommunu kunnu hava upp til 2
ráðleggingardagar um árið – í mesta lagi ein um várið og í mesta lagi ein um heystið.



Í sambandi við ráðleggingardag kann stovnurin verður stongdur. Tað ber ikki til at leggja
dagarnar saman soleiðis, at stovnurin er stongdur í tveir fylgjandi dagar.



Stovnsleiðarin hevur ábyrgdina av ráðleggingardøgunum og skipar dagarnar við skrá og
innihaldi fyri allan dagin. Starvsfólk hava møtiskyldu 8 tímar svarandi til ein arbeiðsdag fulla
tíð.



Stovnsleiðarin skal boða Barna- og ungdómsdeildin frá, nær ráðleggingardagarnir verða
hildnir, tvs. dagfesting og klokkutíðir. Stovnsleiðarin skal eisini upplýsa, hvat er sett á skrá
fyri dagin umframt grundgeving fyri skránni.



Ráðleggingardagar skulu í mest møguligan mun leggjast í tíðarskeiðum, har tað er til minst
ampa fyri foreldrini, eitt nú dagin fyri halgidag/frídag, beint undan ella eftir vikuskifti ella í
tíðarskeiðum, tá vanliga ikki so nógv børn eru á stovninum.



Barna- og ungdómsdeildin tilskilar sær rætt til at skipa annan ráðleggingardagin hjá einum,
fleiri ella øllum dagstovnunum í sambandi við serlig átøk ella felags menningarætlanir hjá
kommununi. Barna- og ungdómsdeildin boðar frá hesum í góðari tíð, í minsta lagi 4 mðr.
áðrenn.



Foreldur skulu fáa fráboðan um ráðleggingardag í ársætlanini og í seinasta lagi 6 vikur
áðrenn ráðleggingardagur er. Eisini skulu foreldur fáa kunning um innihaldið og endamálið
við ítøkiliga ráðleggingardegnum.

2.

Innihald


Innihaldið á ráðleggingardøgunum skal altíð viðvirka til at økja um námsfrøðina/fakligheitina
og harvið tryggja góðsku og dygd í tilboðnum. Dømi kann verða nýggir arbeiðshættir, nýggj
vitan, nýhugsan, málmenning, motorikk og rørsla, eftirmeting, foreldrasamstarv v.m.



Eisini skal arbeiðast við at styrkja samanhaldið og trivnaðin millum starvsfólkini á stovninum
eins og hvat eyðkennir einstaka stovnin.



Námsætlanin fyri stovnin skal altíð vera partur av skránni til ráðleggingardag.



Innihaldið kann verða ymiskt millum vøggustovu og barnagarð, har starvsfólkabólkurin ein
part av degnum verður býttur upp.



Ráðleggingardagar skulu altíð eftirmetast. Stovnsleiðarin letur Barna- og ungdómsdeildini
stutta frágreiðing.
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