
Føroya Pedagogfelag 1. okt. 2007 
 Semja millum Føroya Pedagogfelag 

og 

Fíggjarmálaráðið og Kommunala Arbeiðsgevarafelag Føroya 

  

  

Viðvíkjandi sáttmálunum: 

  

I.                   fyri pedagogar 

II.                 fyri hjálparfólk 

III.              avtalu um tænastumannasettar pedagogar 

  

  

Sáttmáli I, II og III,  Sáttmálaskeið 

Sáttmálarnir verða endurnýggjaður fyri tíðina frá 1. oktober í 2007 til 1. oktober í 2010. 
Semjan byggir á ein karm, sum er á umleið 9%.  

  

  

Sáttmáli I, II og III,  Lønarhækkanir 

1. oktober í 2007 hækkar lønin  3,0 %. 

1. oktober í 2008 hækkar lønin  3,0 %. 

1. oktober í 2009 hækkar lønin  3,0 %. 

  

  

Umrøða lønarspurningin 

Partarnir eru samdir um 1. oktober 2008 at umrøða lønarspurningin, um munandi 
broytingar, ið hava ávirkan á lønarlagið, eru farnar fram í samfelagnum. 

Henda áseting kann ikki føra til, at sáttmálin verður uppsagdur í sáttmálaskeiðinum. 



  

  

Sáttmáli I og III,  Nýggj grein (aftaná §3): Undirvísingarløn 

Pedagogar hava rætt til serliga løn fyri frálæru til bólkar eftir hesum reglum: 

1)   Liggur fyrireiking og frálæra í arbeiðstíðini, fæst einki endurgjald. 

2)   Liggur frálæra í vanligari arbeiðstíð, og fyrireiking uttan fyri arbeiðstíð, verður 
endurgoldin hálv tímaløn fyri ta tíð, frálæran varir. 

3)   Liggur frálæra eftir arbeiðstíð, verður endurgoldið fyri teir tímar, frálæran varir. 

Stk. 2. Fyri frálæru til pedagogar er tímalønin 418,27 kr., íroknað fyrireiking. 

Stk. 3. Fyri frálæru til aðrar fakbólkar, verða goldnar 341,02 kr., íroknað fyrireiking.  

Stk. 4. Fyri frálæru eftir kl. 17.00, verður latið ískoyti uppá 20%. 

Stk. 5. Fyri fyrilestrar verður latið 1.048,39 kr. fyri 1. tíman og kr. 440,10 fyri hvønn 
fylgjandi tíma, íroknað fyrireiking. 

Av omanfyristandandi gjøldum verður goldið serstakt  frítíðargjald áljóðandi 12%. 

Gjøldini verða dagførd í felagsavtaluni um vaktargjøld v.m. 

  

  

Sáttmáli I og III,  Nýggj grein: (aftaná §3) Førleikaviðbót 

Førleikaviðbót kann latast fyri eftirútbúgving. Hesar viðbøtir eru førleikaviðbøtur og eru 
knýttar at starvinum. Fyri at kunna fáa førleikaviðbót, skal útbúgvingin verða kravd og 
eftirútbúgvingin skal verða frá góðkendum útbúgvingarstað. Sjálvt um pedagogur hevur 
tikið meira enn eina eftirútbúgving, so verður bara ein viðbót latin. Er starvið 
parttíðarstarv, verður viðbótin samsvarandi setanarbrøkinum.  

Eftirútbúgving 120 tímar:     750,- kr. 

Eftirútbúgving 160 tímar:  1.000,- kr. 

Eftirútbúgving 200 tímar:  1.250,- kr. 

 
Sáttmáli I, II og III,  Nýggj grein: Skeiðluttøka 

Verður starvsfólk álagt at luttaka á skeiði, verður hvør skeiðsdagur at rokna sum 
vanligur arbeiðsdagur, tó í mesta lagi 8 tímar. Um skeið liggur í vikuskifti ella á føstum 
frídegi eftir § 16, verður latin tímasamsýning fyri ólagaligu tíðina, samb. serstakari 
avtalu um gjøld fyri ólagaliga arbeiðstíð 



  

Fyri skeið, sum liggja uttan fyri vanligu arbeiðstíðina, og sum eru ikki áløgd, kann 
stovnurin lata aðra frítíð tíma fyri tíma í staðin fyri tíðina, ið er nýtt til skeiðluttøku. 
Ferðing til og frá skeiði, sum liggja aðrastaðni enn vanliga arbeiðsstaðið, verður roknað í 
skeiðstíðina.  

  

Sáttmáli II, Broyting av §4 

Nýtt stk. 3 Hjálparfólk, ið verða sett í starv í hægri lønarflokki enn í starvinum 
frammanundan, fáa við setanina starvsaldur ið svarar til, at viðkomandi verður lønt eftir 
næsta hægri lønarstigi í nýggja lønarflokkinum. Starvsaldur verður annars soleiðis, at 
starvsfólk koma beinanvegin á eitt lønarstig, sum tryggjar, at tey nú og framyvir koma 
at fáa eina flokking, sum liggur hægri enn flokkanin í tí lægra flokkaða starvinum. 

  

Sáttmáli I og II(løn § 3), Løn stykki A. Dagstovnaøkið og dagrøktarskipanin 

Hjálparfólk – ganga stigini  1 – 7 

  

Pedagogar – ganga stigini  11 - 18 

  

Varaleiðarar:  

Bólkur:     0 – 79, + 1 lønarstig. 

Bólkur:   80 – 119, + 2 lønarstig. 

Bólkur: 120 +,        + 3 lønarstig.  

  

Økispedagogar ganga stigini 12 – 19  

  

Dagrøktarleiðarar við útbúgving ganga somu stigini, sum leiðarar á dagstovnum. 

  

Leiðarar á dagstovnum –  Tann 1. oktober 2008 hækka lønirnar hjá leiðarum á 
dagstovnum  

1 stig. 



  

Dagrøktarleiðarar uttan útbúgving ganga stigini: 

Bólkur 0 - 174: 11, 13 og 15 

Bólkur 175 +  : 12, 14 og 16 

  

Arbeiðið á føstum frídegi – Pedagogar og hjálparfólk innan dagstovnaøkið, sum arbeiða 
mánadag til fríggjadag, ið fáa álagt arbeiðið leygardag, sunnudag ella á serstøkum 
frídegi fáa goldið + 100 %. 

  

Vegleiðing um yvirflyting frá gamlari til nýggja skalagongd: 

Starvsfólk verða flutt yvir í nýggju skalagongdina sum um skalagongdin altíð hevur verið 
galdandi.  

  

  

  

Lønarlagið 

Orðast skal protokollat um almenna lønarlagið, við tí endamáli at áseta almennar reglur 
um, hvussu almenn størv skulu flokkast og lønast. Endamálið er at javna teir skeivleikar, 
sum eru í almenna lønarlagnum. Hugsa verður at hyggja at tí íslenska modelllinum. 

Tá, ið fakfeløg, ið umboðað meira enn helvtina av almennu starvsfólkunum, eru samd 
um orðaljóð í protokollatinum og hava gjørt sáttmála, sum er í gildi 31.12.2007, ið eisini 
umfatar protokollatið, kemur tað í gildi og farið verður til verka. 

  

  

Arbeiðstíðarreglur 

Pedagogfelagið og Fíggjarmálaráðið hava undirskrivað avtaluna um “Arbeiðstíðarreglur 
fyri pedagogar og hjálparfólk á landsins stovnum”, ið arbeiðsbólkur við umboðum fyri 
partarnar var samdur um í november 2005.  

  

Arbeiðstíðarreglurnar koma í gildi tann 1. mars 2008. 

  

http://www.lnd.fo/Index.asp?pID=%7bEFEEFE9D-2756-41F5-9C65-6F4A3ED5A694%7d


  

Sáttmáli I, II og III,  Sáttmálarnir 

Sáttmálarnir og lønartalvan eru dagførd samsvarandi omanfyristandandi. 

  
  
Í Havn tann 17. desember 2007 
  

Føroya 
Pedagogfelag                                                                                                             
                   Fíggjarmálaráðið 

  

  

  

  

                                                                                                                          Ko
mmunala Arbeiðsgevarafelag Føroya 
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