
 

Fráboðanarskylda
Vit hava øll skyldu til at boða Barna verndar tæn-
ast uni frá, um vit kenna til børn / ung, ið liva 
undir viður skiftum, ið kunnu skaða teirra sálarligu 
ella likam ligu heilsu og menning. Um tú veitst um 
onkran, sum hevur tørv á hjálp, kanst tú seta teg 
í samband við Barna verndar tæn ast una. Tú kanst 
verða ónavngivin.

Hevur tú tørv á hjálp, ella ert tú 
í iva um eitthvørt? 
Ring ella kom framvið til eitt óbindandi prát.

Samband:

 
Suðuroyar Barnaverndartænasta
Sornhúsvegur 22
Postboks 104
800 Tvøroyri
T-post: barnavernd@tvoroyri.fo
Tlf. 61 10 90

 
 
 

 
    

Suðuroyar Barnaverndartænasta er at hitta 
yrkadagar frá kl. 09:00 – 14:00. Hevur tú bráð-
feingis boð uttan fyri hesar tíðir, kanst tú ringja á 
vakttelefon tlf. 28 30 33.

Starvsfólk hjá Barnaverndartænastuni 
hava tagnarskyldu og alt, ið tosað 
verður um, er í trúnaði.

Suðuroyar
   Barnaverndar
      Tænasta

Hevur tú, tíni foreldur, ella onkur
sum tú kennir, tørv á hjálp?

Barnaverndartænastan veitir ráđgeving,
vegleiđing, stuđul og hjálp til børn, ung og

foreldur teirra.



Foreldur
Øll foreldur royna eftir besta førimuni at geva børn-
um sínum ein tryggan og góðan upp vøkstur. Tó so, 
kunnu foreldur hava av bjóð ing ar / trupul leikar av 
t.d. rús evni ella rús drekka, sjúku, hjúna skiln aði, 
og øðrum, ið kann ávirka fam ilju lívið og triv naðin 
hjá børn un um í styttri ella longri tíðarskeið.

Børn / ung
Børn og ung kunnu eins og vaksin hava av bjóð ing-
ar, ið gera ger andis dag in trupl an. Av bjóð ing ar nar 
kunnu t.d. verða:

Happing: Ert tú vorðin happ að / happ aður og kennir 
teg eins a mall an? Tú vilt fegin tosa við onkr an um 
tínar trupul leikar, men veitst ikki rætti liga, hvussu 
tú skalt bera teg at?

Foreldur við av bjóð ing um: Hava for eld ur tíni av-
bjóð ing ar / trupul leikar við t.d. rús drekka- / rús-
evn um, sjúku ella øðr um, sum fyllir nógv í tínum 
ger and is degi?

Ó hepp ið um hvør vi: Hava tú ella vin fólk tíni samb and 
við løg regl una, ella eru trupul leikar við rús drekka og 
/ ella rús evnum? 

Kynsligur ágangur / harðskapur: Hevur tú ella onkur, 
sum tú kennir, verið úti fyri kyn slig um ágangi ella 
harðskapi?

Vanrøkt: Upp liv ir tú, at tað eru trupul leik ar í heiminum, 
sum gera, at tú ikki trívist?

Eru hesi ella onnur viður skift ir, sum fylla nógv í 
tínum ger and is degi, kanst tú seta teg í sam band 
við Barna vernd ar tæn ast una, og fáa hjálp og veg-
leið ing. Barna verndar tæn ast an kann millum annað 
hjálpa tykkum við:

• Ráð og vegleiðing

• Sálarfrøðiligari hjálp

• Stuðul í heiminum

• Hjálpa við at finna hóskandi út búgv ing ar pláss, 
arb eiðs pláss ella líknandi, til børn og ung.

• Hjálpa við at menna frí tíð ar virk semi hjá barn inum.

• Geva tilboð um um lætt ing ar skipan hjá góð kend um 
fost ur for eldr um.

• Stuðla foreldrum at fáa og fullføra við gerð vegna 
sjúku, rús evnis  ella rús drekka mis nýtslu, ella øðrum 
trupulleikum.

• Til nevna ein fastan persón, ið barnið altíð kann 
seta seg í sam band við, við sínum trupul leikum / 
av bjóð ing um.


