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Lýsing av tørvi á búplássum.
Árið hevur verið merkt av ónøgd frá avvarðandi, vegna manglandi búpláss. Serliga hevur
manglandi búpláss til borgarar við demsenssjúkum fylgt nógv. Í 2017 hevur Nánd havt 40
búpláss. 12 á Vesturstovu (vegna umvæling hava vit eitt langt tíðarskeið bert havt 10), 15 á
Gøtubrá, 10 á Giljagarði og 3 á ERE.
Sum Nánd hevur víst á, er neyðugt skjótast gjørligt at økja um talið á búplássum. Serliga
neyðugt er at byggja eitt nýtt demensheim, tá hetta er ein vaksandi avbjóðing.
Á vári 2016 vísti tað seg, at Nánd hevði 6 tøk búpláss. Í 2017 broyttist støðan munandi, og í
oktobur 2017 vóru 7 fólk tørvsmett at hava tørv á búplássi. Umframt hesi eru fleiri onnur, ið
væntast koma á bíðilista skjótt. Nánd hevur kannað møguleika fyri at leiga búpláss hjá
Roðanum, NBH, Heimatænastuni í Vágum, á Sandoy og í Suðuroy. Hesi kunnu ikki ganga
umbønini á møti. Tey hava øll tørv á sínum plássum. VEKS hevði tøk búpláss, men kundi í
fyrsta umfari ikki leiga búpláss til Nánd.

Hagtøl
Hagstova Føroya – Myndin niðanfyri vísir vøkstur á borgarum 67+ í økinum:
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Í 2017 var tørvur á 50 búplássum, mótvegis teimum 40 í vóru tøk, og tørvurin er sambært
hagtølunum, alsamt vaksandi.
Tørvur á búplássum hjá Eysturkommunu og Fuglafjarðar kommunu næstu 30 árini:

2017 tørv á:

50 búplássum (38-40 vanlig og 10 -12 demensdeild)

2027 tørv á:

68 búplássum (36%)

2037 tørv á:

82 búplássum (63%)

2047 tørv á:

85 búplássum (70%)

Demensavbjóðingin
Kanningarnar vísa, at kjallarin í Gøtubrá ikki er hóskandi til demensdeild. Úrslitið av uttanhýsis
kanning, ið Leiðsluhúsið hevur gjørt fyri Nánd, staðfestir, at øll tey eftirspurdu eru samd um,
at røktin á deildini er góð, meðan fysisku karmarnir fyri deildina ikki eru hóskandi.
Leiðslubólkurin hevur umrøtt spurningin viðvíkjandi demensavbjóðingini og metir, at fólk, ið
eru rakt av sverum demens og hava tørv á støðugari hjáveru, eiga at vera á eini demensdeild.
Somuleiðis er leiðslubólkurin samdur við úrslitinum av kanningini, at tørvur er at byggja eina
tíðarhóskandi demensdeild. Leiðslubólkurin metir eisini, at ein nýggj demensdeild eigur at
hava fleiri funktiónir/deildir á sama stað, t.d. dagtilhald og umlætting. Tað er skilabest at
leggja eitt nýtt heim uppat einum av hinum heimunum, ið frammanundan eru lítil og tí
ósmidlig og dýr at reka. Serliga verður her hugsað um arbeiðsorku í mun til fíggjarorku. Men
eisini í mun til einsemi og tvístøðu millum búfólk. Eitt størri heim gevur búfólkum betri
møguleika at knýta vinskap við onnur búfólk, umframt at møguleiki verður at skerma tey, ið
ikki sita væl um sátt.

Tilmælið frá leiðslubólkinum er at fáa til vegar fleiri búpláss
2018. Víðka demensdeildina í kjallaranum í Gøtubrá við 4 búplássum og byrja fyrireikingar
til at byggja nýggja demensdeild (frá 40 upp á 44).
2019. Víðka Giljagarð og Vesturstovu við 4 búplássum hvør (frá 44 upp á 52).
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2020. Nýggja demensdeildin liðug (frá 52 upp á 67 - 15 demens og 52 vanlig).
2022. Víðka kjallaran í Gøtubrá við 2 plássum (frá 67 upp á 69 - 15 demens og 54 vanlig).
2024. Fyrireika bygging av nýggjum røktarheimi.
Tilmælið frá leiðsluni varð umrøtt á stýrisfundi 9. oktobur 2017, har stýrið samdist um at
viðurkenna at eldraøkið manglar búpláss, og at neyðugt er at víðka um búpláss.
Stýrið hevur heitt á býráðini bæði um at taka stig til at byggja nýtt demensheim til 15 - 20
fólk, og ætlanin er at tað er Eysturkommuna, ið tekur stig til at byggja nýtt demensheim.
Eisini hevur stýrið heitt á býráðini um at víðka kjallarin í Gøtubrá við 5 búplássum sum
skjótast (ár 2018), og at víðka Vesturstovu og Giljagarð við 4 plássum hvør (ár 2019).

Endurvenjing og nýggj hølir.
Í apríl 2017 tók stýrið avgerð um, at Nánd skuldi leiga hølir frá Eysturkommunu í Leirvík til
endurvenjing, har eisini Miðstøðin, ið er heimarøktin og sjúkrarøktin, skal halda til. Avgerðin
varð tikin við støði í eftirmeting frá økisterapeutunum, ið legði dent á, at hølini hjá
kappróðrarfelagnum í Fuglafirði ikki vóru hóskandi til endurvenjing. Nánd segði tí
terapeutiska samstarvið við Roðan upp, og setti ein ergoterapeut og ein fysioterapeut í starv.
Terapeutarnir arbeiða í toymi saman við heima- og sjúkrarøktini. Sum nakað nýtt skulu
terapeutarnir eisini útinna ADL til húsfólk, við at vegleiða og ráðgeva starvsfólkunum á
heimunum.
Tíðarætlanin fyri nýggju venjingarhølini í Leirvík helt ikki. Arbeiðið tóktist verða meira
umfatandi enn við fyrstu atløgu mett. Tíbetur hevði Nánd avtalu við Kappróðrarfelagið, og
hóast hølisviðurskiftini ikki vóru góð, hevur venjingin verið á einari leið.
Við ársskifti 2017/18 segði Kappróðrarfelagið leigumálið um endurvenjing upp, og síðani
hava bert tey mest tiltrongdu fingið heimavenjing av terapeutunum. Nú eru hølini í Leirvík
liðug, og Nánd væntar at hava nýggju hølini klár til venjing í apríl 2018.

Samstarvsráð
Ein felagsfundur hevur verið við samstarvsráðini. Nánd kallaði inn til fundin við tí endamáli at
samansjóða ráðini uppá tvørs av heimunum. Limirnir vóru glaðir fyri tiltakið, og samdust um
at skipa fyri tiltøkum á ymisku heimunum. Á fundinum varð latið upp fyri afturboðan, so
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ráðini kundu geva íkast til ynskir. Ein áheitan varð, um Nánd kundi hava ein buss, so húsfólk
lættari og oftari kundu fara túrar. Eisini vísti samstarvsráðið í Vesturstovu í Fuglafirði sína
ónøgd við broytingina, at ítrivsfólkið skuldi deilast við hini heimini. Hóast tey vóru glað um, at
terapeutarnir koma inn á heimini, hildu tey at tað eisini átti at verið játtað fleiri tímar til ítriv.

Markamótsmálið um búfólk á ERE
Sum lýst í seinastu ársfrágreiðing, hevði stýrið ta fatan, at talan er um prinsipielt mál, ið
Almannaverkið varðar av og sendi tí málið í ivamálsnevndina. Úrskurðin hjá Ivamálsnevndini
varð, at AV ikki átti málið. Stýrið var ikki samt við ivamálsnevndini, og umhugsaði at leggja
málið aftur fyri ivamálsnevndini. Advokaturin hjá Kommunufelagnum helt ikki at málið átti at
verða viðgjørt av nýggjum í markamálsnevndini. Stýrið royndi at fáa seming við Roðan,
heldur enn at fara rættarvegin, men Roðin var ikki sinnaður at deila útreiðsluna. Tann 6. juni
2017 staðfesti stýrið, at hóast stýrið prinsipielt ikki tekur undir við at hava alla ábyrgd av
málinum, samdist stýrið um, at Nánd skuldi bera útreiðslurnar. Sostatt er málið endað.

Góðkenning av KT – Trygdarpolitikkurin hjá Nánd
Tann 5. januar 2016 fekk NÁND eitt treytað loyvi frá Datueftirlitinum til viðgerð av
viðkvomum persónsupplýsingum. Síðani hevur Nánd framleitt ein trygdarpolitikk
samsvarandi galdandi krøvum. KT-trygdin umfatar fyriskipanir til at verja trúnaðarupplýsingar
og verju móti 'álopum' frá øðrum brúkarum á internetinum v.m. Nánd hevur eisini innført KTgrannskoðan. Treytaða loyvið er framvegis galdandi. Nánd miðar móti at trygdarskoðanin fyri
2017 beinir tey tilmæli, ið møguliga framvegis eru eftir at loysa, av vegnum, so treytin í
viðgerðarloyvinum hjá NÁND verður tikin burtur.

Trivnaður
Í juni 2017 gjørdi Fegin eina trivnaðar kanning fyri Nánd. Úrslitið av kanningini var gott.
Nøkur smávegis viðurskiftir vóru at hyggja nærri at á ávísum deildum, men sum heild vísti
kanningin framúr góðan trivna. Eitt, ið tó vísti seg sum felags hjartasuff, var ynskið um betri
arbeiðsumstøður, serliga í mun til betri normering. Hetta tók stýrið til eftirtektar, og hækkaði
avseting til lønir fyri fíggjarkarmin 2018, soleiðis at møguligt er at seta meir av tímum inn á
ymisku deildirnar, serliga tá røktartyngdin er høg.
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Dussfundur er ein afturvendandi fundur, har starvsfólk hava høvi at vera saman við
leiðaranum fyri Nánd undir róligum og hugnaligum umstøðum. Duss fundurin er uttan
fundarskrá. Tað vil siga, at talan er um eitt óformelt róligt forum, har møguleiki er fyri at
hugna sær og at deila áskoðanir. Ætlanin við dussfundinum er fyrst og fremst at skapa eitt
umhvørvi, har starvsfólk og leiðsla hava høvi at dussast og tosa um tað, sum liggur á hjarta
frá gerandisdegnum. Duss fundurin letur eisini upp fyri, at starvsfólk og leiðarin kunnu koma
á tal við hvønn annan, millum annað við at deila áskoðanir og hugskot. Úrtøkan av
dussfundinum skuldi gjarna sett tankar í gongd hjá báðum pørtum. Tankar sum kunnu
kveikja menning og betran av gerandisdegnum hjá Nánd. Tað er sjálvboðið at møta til duss
fund, men tey, ið møta fáa tveir tímar í avspáking. Tað vóru 3 dussfundir í 2017.

Strategi
Vit eru komin eitt fet víðari, men tað tykist vera tungt at broyta arbeiðshátt, so hesin
samsvarar við settu kós. Hóast visjónin “viðurkennir sjálvsavgerðarrætt hins einstaka, og ynskir
um at stuðla undir tað, ið gevur hvørjum einstøkum meining í lívinum”, tykist tað verða ein
avbjóðing at fáa borgaran og avvarðandi at taka lut. Og hóast “Nánd vil geva borgarum
møguleika fyri sjálvbjargni við at stimbra hins einstaka at taka ábyrgd av egnum lívi”, sær út til
at deildirnar eru stovnsfestar og í lítlan mun megna at stimbra sjálvbjargni. Tað sær út til at
mentanin á heimunum, í ov stóran mun er gróðursett í at útinna gerandis uppgávur fyri
húsfólk og borgarar, heldur enn at stuðla teimum at útinna hesar uppgávur. Viðv. “at taka
støði í tí einstaka, og hjálpa borgaranum at vera virkin í tí, sum gevur meining”, er hetta eisini
eitt av málunum, ið vit fegin vilja stremba eftir, men enn ikki røkka.
Leiðslan hevur viðgjørt avbjóðingina nakrar ferðir, men enn er langt á mál. Evnið hevur verið
á skrá á felags starvsfundi og á deildarstarvsfundi. Leiðslan hevur viðurkent avbjóðingina og
hevur skipað ein strategiskan bólk tvørtur um deildir. Í bólkinum eru, umframt leiðsluna, 2
starvsfólk fyri hvørja deild. Nakrir fundir hava verið og umrøtt er at velja tvey ella trý
átaksøkir, har tað ikki er samljóð millum tað, ið vit gera og tað, ið vit siga at vit gera.
Terapeutarnir hava havt framløgu um evnið “almindelig daglig livsførelse” og greitt frá
hagtølum um, at fleiri fólk uppliva tað torført at halda fast í sjálvsavgerðarrættinum eftir at
hava fingið búpláss, millum annað tí tey ganga ígjøgnum eina tíð við stórum broytingum, har
tey skulu laga seg eftir ásettum ítrivum og arbeiðsvanum. Tey finna kanska ikki ítrivini
Síða 6 av 12

meiningsfull og tey missa tamarhaldið yvir og “gloyma” hvussu ein tekur avgerðir og ábyrgd
av egnum lívi. Júst hesin táttur, at varðveita ein aktivan og meiningsfullan gerandisdag, er
avgerandi fyri at gera kroppin sterkari og sálina glaðari. Í 2018 verður neyðugt at seta orku á
hesa avbjóðing, og aðaltátturin her verður at seta hugburðsbroyting í brennidepilin.

Visitatión og fyribyrgjandi heimavitjanir 75+
Í 2017 vóru 23 visitatiónir sum kravdu heimahjálp v.m. 16 viðvíkjandi matartænastu.
11 visiteringar vóru viðvíkjandi búplássum, 10 viðvíkjandi umlætting og 2 til
dagtilhald fyri minnisveik. Herumframt vóru nakrar reguleringar gjørdar á
tænastuveitingum. Eitt ansingarmál hevur verið til endurskoðan, og eitt nýtt
ansingarmál er játtað í 2017.
Visitatiónsbólkurin hevði 9 visitatiónsfundir og umrøddi 99 mál.
Í 2017 vóru 241 borgarar eldri enn 75 ár í samstarvinum hjá Nánd. 132 í
Eysturkommunu og 109 í Fuglafjarðar kommunu. Eins og í 2016, vórðu tey frávald, ið
fingu heimahjálp og sj.r.fr. eins og tey, ið høvdu dag- ella døgntilboð. 164 av hesum
241 borgarum fingu tilboð um fyribyrgjandi heimavitjan. 33 tóku av tilboðnum um
eina vitjan. 20 í Eysturkommunu og 13 í Fuglafjarðar kommunu.
Eitt kunningartiltak var í Bátasavninum í Leirvík, fyri teimum, ið gjørdust 75 ár í 2017.
27 fingu innbjóðing til tiltakið og 6 fólk møttu.
Íløga er gjørd í ein Hybrid bil.
Starvsfólkamenning
Regluligir felagsfundir eru fyri øll í Føroyum, sum arbeiða við visitatión og
fyribyrgjandi heimavitjan. Á hesum fundum er møguleiki at læra av hvørjum øðrum,
sparra og taka ávísar støður/casir og evni upp. Eisini hevur tørvsmetin hjá Nánd, tikið
Demenssamskiparaútbúgving og útbúgving innan fyribyrgjandi heimavitjan, umframt
luttikið á ársskeiði hjá SUFO í DK, innan fyribyrgjandi heimavitjanir.
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Stýrisfundir
Stýrið hevur í 2017 havt 6 fundir og viðgjørt 25 mál. Eisini hava stýrislimir luttikið á eini
ráðstevnu um demens. Harumframt hevur stýrið skipað fyri einum felagsfundi, har
býráðspolitikarar og embætisfólk luttóku og umrøddu avbjóðingarnar á eldraøkinum.

Frá deildunum:
Gøtubrá
Í 2017 hevur onki umlættingarpláss veri tøkt. 5 pláss eru á demenseindini og 10 pláss
eru á røktareindini. Miðalaldurin er 86 ár.
Fysisku karmarnir
Demenseindin í niðaru hæddini hevði í 2017 somu avbjóðingarnar, sum nevndir í
ársfrágreiðingini fyri 2016. Eysturkommuna hevur gjørt løgu í eina nýggja stóra
turkitrumlu.
Virksemi
Fólk koma regluliga inn at hava andakt, syngja og spæla, upplestur og mangt annað.
Ígjøgnum alt árið hava vit havt eina avtalu við barnagarðin um eina mánaðarliga
vitjan av uml. 4 børnum við einum vaksnum.
Síðan mai hevur ein, ígjøgnum Almannaverkið, verið ein í starvsvenjing 2 dagar um
vikuna, og arbeitt mest innan reingerð og eitt sindur av øðrum fyrifallandi.
Í apríl og oktober høvdu vit tema- og hugnakvøld fyri avvarðandi og búfólk.
Garðdagur var í mai, sum var skipaður sum ein arbeiðs- og hugnadagur fyri búfólk,
avvarðandi og starvsfólk. Í juni/juli vóru vit nakrar smáar útferðir í nærumhvørvinum
saman við nøkrum fáum búfólkunum í senn. Í september høvdu vit eitt serstakt
hugnakvøld við fokus á Martin Luther, og síðst í november var eitt jólahald. Bæði hesi
tiltøkini vóru fyri búfólk og avvarðandi.
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Starvsfólkamenning
Í februar varð skipað fyri supervisión fyri starvsfólkabólkin á røktareindini viðvíkjandi
avbjóðingum millum starvsfólk og avvarðandi. Ein stórur partur av starvsfólkunum
vóru til ‘Gloym meg ei’-tiltakið um demens. Ein heilsurøktari á demensdeildini hevur
tikið demenssamskipara-útbúgvingina í ár. Álitisumboðini hava verið til ymisk
relateraði skeið, sum fakfelagið hevur bjóðað teimum, eins og tey hava verið til onnur
smá skeið aftrat teimum.
Í mun til trivnað millum starvsfólkini, hava vit verið starvsfólkaútferð í mai og havt
jólahugna í desember.

(BÁ)

Vesturstova
Á Vesturstovu er pláss til 12 búfólk. Í løtuni eru 6 menn og 6 kvinnur. Miðalaldurin er
87 ár. Fyrst uppá árið andaðust fýra av búfólkunum. Eftir hetta blivu plássini brúkt til
umlætting til í oktober. Í starvi eru dagliga 3 røktarstarvsfólk fyrrapart, tvey
seinnapart, tvær kvøldvaktir og ein náttarvakt, umframt køksfólk og reingerðarfólk.
Ein dag um vikuna er ergoterapeutur, fysioterapeutur og ítrivsfólk.
Fysisku karmarnir
Árið hevur verið merkt av umvælingum. Vesið á gongini vestureftir er blivið tikið uppí
skrivstovuna hjá deildarleiðaranum. Her kunnu starvsfólk møtast til minni fundir og
hava betri umstøður til dokumentatión. Í heyst var farið í gongd við kjallaran, at gera
eitt dupultkamar til tvey rúm við vesi. Hetta arbeiðið tók langa tíð. Eisini blivu
gongirnar niðri undir og trappurúmið málað. Úrslitið er gott.
Fyri starvsfólk og búfólk var hetta ein sera strævin tíð, við larmi og nógvum støvi. Mín
metan er, at ongin átti at búð í kjallaranum hesa tíðina.
Virksemi
Umframt vanliga virksemið (so sum bingo, andakt, vitjan av barnagarði, upplestri og
kortspølum), hava vit í vetur havt Ashild, frá Fuglafjarðar kvøldskúla, inni einaferð um
mánaðin. Kvøldini kallast ”Ymiskar løtur á Vesturstovu”.
Síða 9 av 12

Í mentanarvikuni skipaðu fyri café við livandi tónleiki, har Heini og Genturnar sungu.
Um páskahøgtíðina hevði Niels Midjord sangframførslu eins og Stanley Samuelsen
eisini hevur verið inn á gólvinum og sungið.
Samstarvsráðið skipaði fyri túri til sambýlið Gøtubrá at spæla gekk og syngja saman
eitt fríggjakvøld, og hetta var ein góður túrur. Eisini hava starvsfólk verið busstúr í
Klaksvík saman við búfólki.
Eisini í ár høvdu vit garðdag og í desember høvdu vit jólahugna.
Starvsfólkamenning
Nøkur starvsfólk hava verið til skeið í hjartasjúkum og rehabilitering og skeið í
flytihættum. Ein av sjúkrarøktarfrøðingunum hjá Nánd hevur undirvíst
starvsfólkunum, um hvussu tey betur kunna eygleiða húsfólk, áðrenn tey senda boð eftir
sjúkrarøktarfrøðingi, eitt nú í mun til diabetes, blóðtrýst v.m. Eisini hava starvsfólk luttikið í

skeiði um húðhungur. Í Mentunarhúsinum luttóku tvey til fyrilestur um
sáttmálasamráðingar. Herum framt hava starvsfólk fingið undirvísing í fyrstuhjálp á
brandstøðini í Fuglafirði.
Starvsfólkarøkt
Vit vóru ein frálíkan túr vesturi í Tindhólmi, starvsfólkatúrur saman við Giljagarði.
Eisini hava vit havt bindiklubbakvøld og verið á Angus til eina góða máltíð.

(EVS)

Doktarahúsið
Í løtuni fara 6 húsfólk í dagtilhaldið, hetta svingar nakað, fyri tað mesta í 2017 vóru
tað 8 húsfólk.
Fysisku karmarnir.
Góð terassa er gjørd, sum er nógv brúkt summardagarnar. Eisini er túnið oman í
havan asfalterað og rekkverk er at halda í. Ung í arbeiði vóru í 14 dagar, og hjálptu til
uttandura í summar. Enn manglar at mála garðin, og at seta hjallin í stand.
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Leingi hevur verið tosað um at fáa veggin tiknan niður millum stovurnar, hetta verður
gjørt í næstum. Hitaviðurskiftini í øllum rúmunum eru eftirhugd og rigga væl.
Virksemið
Tað dagliga virksemið er, at vit syngja, binda, spæla bingo, kortspæl, gera fimleik,
borðreiða, vaska upp og baka. Upplestur, síggja savnsgull og fóðra fuglum. Á
bindifestivalinum og í menturnarvikuni hava vit havt opið hús ein av døgunum. Har
komu nógv fólk. Nøkur av húsfólkunum hava gingið til endurvenjingar í
kappróðrarneystinum. Hetta tilboðið steðgaði í mai. Eitt av okkara hæddarpunktum
er jólafrokosturin, sum vit hava við húsfólkunum og avvarðandi, har øll eru pyntaði
frá morgunstundini og vit hava ein hugnaligan dag saman. Vit hava víðkað okkara
tilboð á dagtilhaldinum til døgnumlætting nakrar ferðir í ár. Eisini hava vit havt
vikuumlæting mánadag til fríggjadag. Hvussu hetta hevur gingið, er eitt sindur
ymiskt. Vit hava tveir áhugabólkar á Facebook. Annar er bólkur fyri avvarðandi og hin
er starvsfólkabólkur.
Starvsfólkamenning
Starvsfólk hava luttikið á alzheimersráðstevnu. Eitt starvsfólk hevur tikið
demenssamskipara útbúgving.

(EVS)

Giljagarður
Á Giljagarði eru 11 búfólk og í løtuni eru øll fastbúgvandi. Miðalaldurin er 75 ár. Tað eru
avsett 10,7 ársverk til starvsfólk, íroknað leiðslu og mattænastu. Árið 2017 var merkt av, at tað
er sera nógv at gera í røktini á Giljagarði. Búfólkini á Giljagarði hava tørv á nógvari røkt og
hjáveru, og starvsfólkini høvdu eina kenslu av, at tey ikki megnaðu at gera sítt arbeið til lítar.
Tí er tað ógvuliga kærkomið, at vit nú hava fingið eyka tímar í røktina fyrrapartar.
Fysisku karmarnir
Karmarnir eru góðir og heimligir, og lætt er at flyta seg bæði innan- og uttandura. Nú vit
hava 11 búfólk búgvandi inni á Giljagarði, merkja vit, at tað er nakað trongligt. Ynskiligt er at
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fáa eina eyka stovu til búfólkini, soleiðis at tey hava møguleikan til at fara eitt sindur
burturfrá. Ein eyka stova hevði eisini komið væl við til føðingardagar og fundarvirksemi.
Búfólkini hava gleði av vakra urtagarðinum, og vit síggja fram til, at gøtan yvir til Garðsveg
verður gjørd liðug. Tíverri er einki hent seinasta árið, men vónandi verður vegur
gjørdur innan ikki alt ov langa tíð. Hetta fer at gera tað møguligt at ganga longri túrar við
búfólkunum.
Virksemi
Dagligdagurin er skipaður í tryggar karmar við andakt, vitjan av skúlabørnum o.ø.
Starvsfólkini gera sítt til at skapa eitt so heimligt umhvørvi sum møguligt, har hugsað verður
um, at avvarandi eisini skulu kenna seg væl. Skipað hevur verið fyri hugnaløtum, garðdegi og
jólahugna. Eisini hava starvsfólk verið tvær útferðir við búfólkunum. Giljagarður hevur, síðan
september fingið vitjan av ítrivsfólki hvønn mikudag. Hetta er sera gott fyri búfólkini, sum nú
hava møguleika at fáa venjingar og eisini ein meiri fjølbroyttan gerandisdag
Starvsfólkamenning
Í 2018 fingu 3 starvsfólk møguleika at fara á skeið innan húðhungur. Tey høvdu eitt upplegg
á starvsfólkafundi um hetta evnið.

(MáL)

12. apríl 2017 (ktl)
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