
fyri tað pedagogiska arbeiðið hjá ”Býlingshúsinum Undir Brúnni” fyri 2018 og 2019
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VERKSTØÐ OG TILFAR
Endamálið við at hava ymisk verkstøð í gjøgnum árið, er at fáa eitt 
tætt og natúrligt samstarv í millum allar 4 stovurnar, bæði uppiá og 
niðriundir. Til hvørt verkstað eru ábyrgdarar frá hvørji stovu, og børnini 
eru við øll verkstøðini.

Vit hava ein stóran garð, sum krevur nógv viðlíkahald, tí hava vit ein 
garðdag í mai saman við foreldrum. 2.-3. dagar um árið hava bæði 
børn og starvsfólk ymiskar uppgávur í garðinum. Vit leggja okkum eftir 
at endurnýta tilfar, ið verður brúkt til ymiskt handaligt.

DOKMENTATIÓN
Stovurnar skriva/tekna, hvør í sínum lagi, á talvuna sum hongur 
úti í gongini. Vit leggja myndir av felags tiltøkum á heimasíðuna 
www.undirbrunni.fo og brúka facebook bólkin ”Býlingshúsið 
undir Brúnni” til brellbitar.

JULI Summarstemningur við túrum, fríum spæli bæði inni
og í garðinum.

 
Stongt í viku 29-30-31

 
AUG.-SEP. Ta fyrstu tíðina eftir summarsteðgin eru vit

mest heima á stovninum og finna okkum til rættis.

Vit hava nógvar innkoyringar bæði í vøggustovunum og í barna-
garðinum og tað er sera umráðandi at øll fáa eina góða og trygga 

byrjan eftir summarsteðgin.
 

Í VIKU 34 halda vit á fram at arbeiða við “børn og náttúra” 
og njóta útilívið í barnagarðinum.

 
Í VIKU 36 & 37 tá veðrið loyvir tí, taka vit upp eplir og annað

gott frá “køkshavanum

Í VIKU 40 frá 39/9-4/10 er heystverkstað
 

Í VIKU 41 fletta vit, taka upp og eta blóðpylsu.
 

Í NOV. & DES. arbeiða vit við skapanar-evninum har vit gera
ymiskt pynt og baka til jólahaldið. Eisini fara vit onkran túr oman

í hugnaligu Havnina og hyggja eftir jólabýnum.

Í VIKU 47 19/11-23/11 er jólaverkstað.

30.NOV. kl.10.00 er jólahald og vit fáa vitjan av jólamanninum. 
Kl.15.00 er foreldrakaffi og børnini ganga Lucia runt á stovninum. 

 
Í DES. Hvønn mánamorgun kl.10.00 í des. hava vit adventsløtu í 

al-rúminum. Vit lesa jólasøgur og syngja jólasangir.
 

11.DES. fara vit í kirkju. Eftir kirkjugongdina eta 
jóladøgurða á stovninum.

 
21.DES. kl.17.00 fara vit øll í jólaferiu til 2.jan. 2019

Í VIKU 14 frá 1/4-5/4 2019 hava vit páskaverkstað.
 Vit halda Flaggdagin við at gera fløgg, tosa og syngja um “Merkið”. 
 
Í VIKU 18 frá 29/4-3/5 2019 byrja vit at sáa ymiskt til at planta út í køkshavan, 
s.s. kryddurtir, bønir, jarðber, rabarbur, eplir, tomatir, radisur, grønkál.
 
15.MAJ er garðdagur, stovnurin bjóðar døgurða og foreldur koma við frukt og 
baka kaku.
 
VIKA 21 20/5-25/5-2019 er blómuvika - øll børnini hava eina blómu við 
heimanífrá, sum tey saman við starvsfólkunum, planta úti í garðinum.
 
VIKA 21 & 22 20/5-31/5-2019 planta vit út í køkshavan.
Hesa tíðina av árinum arbeiða vit við “Børn og náttúra” og eru nógv úti
í garðinum. Eisini eru vit ymiskar túrar, bæði stovuvís, og saman við 
hinum stovunum. 
 
14.JUNI kl. 10.00 – 14.00 er felags summarveitsla í Bylings-
húsinum á Ternuryggi. Veitslan er saman við Dagstovninum 
Sólareygað og Býlingshúsinum undir Brúnni.
 
MAI & JUNI eru vit nógv úti í náttúruni. Vit vitja ymisk
støð í okkara nærumhvørvi og gera longri túrar 
bæði oman í fjøruna og niðan í hagan.

Í JAN. OG FEB. arbeiða vit við “Skapanarevninum” 
og “Kropp og rørsla”.
 
Vit gera ymiskt handaligt úr ull, bæði á stovunum og uppá 
tvørs í húsinum.
 
Vit arbeiða við rørslum og sansum bæði inni og úti, ymiskum
 avbjóðingum í rørslurúminum og í garðinum. Vit sansa veðrið t.d. 
kava, regn og vind/storm, fara út í berum bibbum og ymiskt annað.
 
7.FEB. verður stovnurin 30 ár, vit bjóða kaffi, kransakaku og frukt frá 
kl.15-16.30. Undirhald verður til børnini og barnsligar sálir.
 
Í VIKU 9 frá 25/2-1/3 2019 er føstulávintsverkstað og vit
 pynta stovnin.
 
4.MARS halda vit føstulávint, børnini sláa tunnu á stovunum, 
og stovnurin bjóðar pylsur og breyð til døgurða.
 
12.MARS halda vit Grækarismessu.     
 


