RÁÐIÐ FYRI
FERÐSLUTRYGD

Góðu foreldur
Vit arbeiða í løtuni við evninum, ferðsla, í flokkinum hjá barni tínum.

10 tey vandamestu árini í ferðsluni
Tá tey ungu fara úr 9. flokki, standa 10 tey vandamestu árini í ferðsluni fyri framman.
15-24 ára gomul eru yvirumboðað í hagtølunum yvir deyð og álvarsliga skadd í
ferðsluni, hetta hóast tey eru ein lutfalsliga lítil bólkur í mun til samlaða fólkatalið.
Útlendsk hagtøl vísa, at úr 12 til 16 ára aldur økist talið á deyðum og álvarsliga skaddum
seksfalt. Serliga eru tað dreingirnir, sum eru í stórum vanda, tí næstan trý av fýra av teim
deyðu og álvarsliga skaddu eru mannfólk. Genturnar hava tó eisini ein munandi leiklut
við tað, at tær í nógvum førum kunnu vera við til at forða fyri, at vanlukkur henda.

Ferðsluundirvísing í framhaldsdeildini
Ferðsluundirvísingin í framhaldsdeildini snýr seg um vandafaktorar, hugburð og ta
ábyrgd, vit hava, bæði fyri okkum sjálvum og fyri øðrum. Endamálið er at gera tey ungu
før fyri at taka trygg val í ferðsluni.
Tað tilfarið, vit arbeiða við í løtuni, er kjakgrundað tilfar, sum eggjar næmingunum at
luttaka virkið. Vit arbeiða við váðaatburði, fakta, hugburði og ábyrgd – alt í eygnahædd
hjá næmingunum.

Leiklutur foreldranna
Ferðsluundirvísingin kann vera gott høvi at seta ferðslu á dagsskrá heima hjá tykkum.
Norðurlendskar kanningar vísa, at foreldur hava stóra ávirkan á ferðsluatburðin hjá
børnunum – í veruleikanum størri ávirkan enn vinfólkini. Umframt at arbeiða við
sosialum samspæli og bólkatrýsti millum vinfólk er tí týdningarmikið at hava leiklutin
hjá foreldrunum við í arbeiðinum við ferðslutrygd hjá teim ungu.
Foreldur ávirka børn og ung á ymsar hættir frá at virka meira ella minni tilvitað sum
fyrimyndir við egnum atburði til heilt tilvitað at vegleiða børnini ella tosa við tey um
ymisk viðurskifti viðvíkjandi ferðslu. Kanningar vísa eisini, at greiðar avtalur við foreldrini
hava stóra ávirkan á atburðin hjá børnum og ungum í ferðsluni.

Tilfarið, vit arbeiða við, er tøkt á snar.fo/ferdsla

Blíðar heilsanir

Lærarin og Ráðið fyri Ferðslutrygd

