Vegleiðing:

Spurnablaðið til
manntal 11/11 2011

Teljidagurin er fríggjadagur 11. november 2011. Tað vil siga, at øll
svar skulu vísa til støðuna hendan dagin.
Í hvørjum telljiøki er ein teljari, sum kemur til dyrnar eftir 11.
november eftir spurnablaðnum. Í summum førum ringir teljarin
áðrenn fyri at avtala nærri, nær best liggur fyri at koma eftir
spurnablaðnum. Teljarin kann eisini vegleiða og leiðbeina.
Til ber eisini at ringja ókeypis á tel. 80 2011 og fáa vegleiðing.
Bert í húsum og bygningum, sum eisini eru vanlig býli, skal alt
spurnaablaðið svarast.
Í summum førum koma spurnabløð eisini í hús, har eingin vanliga
býr. Tað kunnu verða arbeiðspláss, summarhús ella frítíðarhús o.l.
Tey, sum koma fram á eitt spurnablað í einum húsum, har eingin
býr vanliga, verða biðin um bert at útfylla H1.
Svara eftir førimuni. Fleiri spurningar eru orðaðir soleiðis, at
kanska onkur ivast í rætta svarinum. Her verða fólk biðin um at
svara eftir bestu sannføring.

Vegleiðing til spurnablað

Spurningar um húskið
H1
Hvussu nógv búgva vanliga
her?

Fyrsti spurningur skal staðfesta um talan er um eitt vanligt býli og
hvør vanliga býr her.
Er talan um eitt vanligt býli skulu øll, sum vanliga búgva her,
skrivast á listan. Her verður ikki hugsað um, hvar persónurin er
skrásettir at búgva í fólkayvirlitinum, men hvar persónurin vanliga
býr.
Eitt undantak er ein ungdómur undir 18 ár, sum er undir útbúgving
ella í læru í aðrari bygd ella á øðrum staði. Tann ungdómurin
eigur at vera skrivaður á spurnablaðið hjá foreldrunum ella
verjanum. Tá er heldur ikki avgerandi, hvar hann ella hon er
skrásett í fólkayvirlitinum.
Ein ábyrgdari skrivar seg ovast, og hini í húskinum verða skrivað
niðriundir. Eru fleiri enn seks persónar í húskinum, set teg í
samband við teljaran ella ring til Manntal tel. 80 2011 fyri at fáa
eitt víðkað spurnablað.
Er ikki talan um eitt vanligt býli, tað veri seg frítíðarhús ella
líknandi, skal bara spurningurin, um nakar gisti har náttina til 11.
november, fyllast út.

H2
Hvussu er tilknýtið millum
fólkini í húskinum?

Spurningur H2 skal greina, hvussu fólkini í einum húski eru knýtt
saman.
Tilknýtið er ættarband, ættleiðing ella tilknýti umvegis parlag
(versonur, verdóttir, verfaðir og vermóðir).
Vinir, sum búgva í húskinum, eru ikki tilknýtt húskið í hesi talvuni
og seta tí kross fyri "ikki tilknýtt"
Fyri ikki at fløkjast í hvør er hvør, verða nøvnini frá
persónslistanum á síðu 3 sett ovast í hvørjum teigi. Ansa eftir at
persónarnir standa í somu raðfylgju.
Legg til merkis, at tilknýtið er tilknýtið hjá tí sum stendur ovast í
teiginum til hinar persónarnar á listanum.
Hvør persónur skrivar bara EITT tilknýti til hvønn av hinum
persónunum í húskinum.
Svarini skulu byggja á, hvat tilknýti tann einstaki hevur ella kennir
seg at hava til hinar persónarnar í húskinum.
Í summum familjum kann kanska vera ringt at gera av júst, hvat
tilknýtið er millum persónarnar í húskinum. Til dømis um skrivast
skal systkin ella hálvsystkin ella faðir ella stjúkfaðir. Ein maður
sum er giftur ella er í parlagi við mammu at barni, kann skriva seg
sum faðir, stjúkfaðir til barnið ella "tilknýttur á annan hátt".
Í teimum førum har svararin ivast, verður svarað eftir førimuni ella
sum tað kennist rættast.
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H3
Hvørji mál tosar húskið
sínámillum?

Her verður hugsað um málið ella hvørji mál húskið tosar
sínámillum. Her kann vera talan um, at ein ella fleiri persónar í
húskinum tosa annað mál enn føroyskt.
Seinni partur av spurninginum er, hvat mál verður tosað mest. Um
tvey ella fleiri mál verða brúkt, so vel tað málið, sum oftast verður
brúkt innanhýsis í húskinum.

H4
Er frítíðarbústaður tøkur hjá
húskinum at nýta?

Frítíðarbústaður kann vera frítíðarhús, summarhús, sethús ella
íbúð, umframt húsvognur (kampingvognur) ella húsbátur. Felags
fyri øll hesi er, at tey eru tøk hjá húskinum. Avgerandi er ikki, um
húskið einsamalt eigur frítíðarbústaðin. Eru fleiri sum eiga ella
ráða yvir einum frítíðarbústaði og avtalast skal, nær húskið kann
brúka frítíðarbústaðin, so er svarið upp á hendan spurning eisini
ja.
At vera tøkur er, at húskið kann fara í frítíðarhús, antin tí húskið
sjálvt eigur eini frítíðarhús ella húsini eru tøk eftir avtalu við tey
nærmastu.
Hús sum arbeiðsplássið hevur ella hús sum verða leigað frá
øðrum eru ikki at rokna sum tøk.

H5
Er bátur tøkur hjá húskinum
at nýta?

Við bát er at skilja frítíðarbátur, sum ikki vanliga verður brúktur til
vinnu.
At vera tøkur er, at húskið kann fara á flot ella líknandi við
báti, antin tí húskið sjálvt eigur ella eigur í einum báti ella at
ein bátur er tøkur eftir avtalu við tey nærmastu ella vinir. Bátur
sum t.d. arbeiðsplássið eigur ella bátur, sum verður leigaður frá
fremmandum, er ikki at rokna sum tøkur hjá húskinum.
Hvussu ofta báturin verður brúktur skal skiljast, hvussu ofta loyst
verður.

H6
Hvørji matískoyti hevur
húskið fingið ella sjálvt
útvegað sær seinastu 12
mánaðarnar?

Hesin spurningur snýr sum um, hvussu nógv matískoyti húskið
sjálvt útvegar sær ella fær frá øðrum uttan at rinda fyri tað, t.d. við
at fara á flot. Til dømis er grams at rokna sum matískoyti.
Annað kann vera fuglur ella hara.
Her verður hugsað um ískoyti og ikki har talan er um beinleiðis
vinnuveg, har nakað fellur til húskið t.d. bøndur.

H7
Hevur húskið bil/ar, sum eru
tøkir hjá húskinum?

Tøkur er her eisini at skilja bilar, sum arbeiðspláss, egin fyritøka
ella onnur eiga og sum húskið brúkar.

H8
Er atgongd til internet í
húskinum?
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Spurningurin snýr seg um, húskið heima hevur atgongd til
internet, sum er sett til og er klárt at brúka.
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Spurningar um býlið
B1
Her verður spurt um býlið, har húskið býr.

Hvat slag av býli er hetta?

Eini heil sethús merkir, at bert eitt húski býr í teimum.
Ein, sum eigur síni egnu sethús og leigar t.d. kjallara ella loft út
til fólk at búgva í, skal svara at viðkomandi býr í eini íbúð í einum
sethúsum.
Ein, sum leigar eitt kamar, kann annaðhvørt verða ein partur
av húskinum, sum hann leigar frá, ella eitt sjálvstøðugt húski. Í
seinna førinum fær leigarin sítt egna spurnablað at svara.

B2
Hvussu nógvar fermetrar er
býlið tilsamans?

Svarið umfatar alt býlið, sum er tøkt hjá húskinum - innrættað og
óinnrættað. Bert loft, sum kann innrættast at búgva í, telur við.
Um ein partur av húsunum er útleigaður, skal hann ikki teljast við,
tí onnur ráða yvir tí partinum.
Leyst bilhús telur ikki við, men bilkjallari telur við, sum innrættaðir
fermetrar.

Umrokningartalva frá alin til fermetrar( 1 alin = 63 cm)
7 alin

8 alin

9 allin

10 alin

11 alin

12 alin

13 alin

14. alin

15 alin

9 alin

25

28

32

35

39

43

46

50

53

10 alin

28

32

35

39

43

47

51

55

59

11 alin

30

35

39

43

48

52

56

61

65

12 alin

33

38

43

47

52

57

61

66

71

13 alin

36

41

46

51

56

61

66

72

77

14 alin

39

44

50

55

61

66

72

77

83

15 alin

41

47

53

59

65

71

77

83

89

16 alin

44

50

57

63

69

76

82

88

95

B3
Hvussu nógv rúm eru til
bara hetta húskið at nýta?

Sum rúm telja rúm, har hurð kann latast aftur til onnur rúm í
býlinum.
Tvey rúm, sum eru løgd saman, telja sum eitt rúm.
Vaskirúm kann vera eitt rúm, har vaskimaskinan stendur. Um
vaskimaskinan stendur á vesinum ella í baðirúminum, skal tað
rúmið ikki teljast við, tí vesi telur ikki við. Gongir telja ikki við.
Stendur vaskimaskina í køkinum, telur køkurin kortini við sum eitt
rúm.
Goymslurúm, sum ikki telur við, kann vera eitt spískamar ella ein
kovi ella okkurt rúm, sum onkursvegna er lopið av. Eitt kamar,
sum verður brúkt at goyma í, er ikki eitt goymslurúm, men skal
teljast við.

B4
Hvussu verður býlið hitað?

Um býlið hevur fjarhita, so verður svarað "miðstøðuhiti" í fyrra
spurninginum. Í seinna spurninginum verður svarað "fjarhiti" og
ikki, hvør orkukelda verður brúkt at framleiða fjarhitan.
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B5
Eigur húskið ella leigar
húskið býlið?

At eiga býlið kann eisini vera, tá eitt felag, har húskið eigur
meginpartin í, stendur fyri býlinum.
Tey húski, har onnur gjalda leiguna, skulu svara ”búgva uttan
at gjalda.” T.d. har arbeiðsgevarin rindar leiguna, ella har onkur
myndugleiki rindar leiguna.

B6
Hvør er húsaleigan fyri
november 2011?

B7
Hvør eigur býlið (er
útleigari)?

Eitt partafelag ella eitt virki er at rokna sum privatur eigari.

B8
Hevur býlið egið baðirúm?

B9
Hvussu eru
køksviðurskiftini?

B10
Hvussu eru
parkeringsviðurskiftini?

Leys køksútgerð í kamari ella gongd telur ikki sum køkur.

Egið parkeringpláss kann bæði vera eitt inni á stykkinum,
uttanfyri ella á einum felagsparkeringsplássi.
Spurningurin snýr seg um húskið hevur parkeringspláss til
sín sjálvs at ráða yvir, heldur enn hvør eigur tað.

B11
Nær var bygningurin bygdur
ella umbygdur?

Ein umbygging er, tá bygningurin broytir skap innan ella uttan. Ein
útbygging er ein umbygging.

B12
Hvussu nógvar hæddir er
bygningurin?

Roknað verður við vanliga heilum hæddum - ovastaloft telur ikki
við. Rúm sum eru forskotin í hædd í mun til hvørt annað, verða
søgd at liggja á somu hædd.

B13
Er niðurgrivin oljutangi á
stykkinum?

B14
Er bygningurin íbundin
rottanga?
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Tey sum ivast ella ikki vita, mugu royna at svara eftir bestu
sannføring.

Tey sum ivast ella ikki vita, mugu royna at svara eftir bestu
sannføring.
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Spurningar til einstaklingin
E1
Hvussu eitur tú?

Her er eitt gott hugskot at skriva navnið á tær, so er lættari at
minnast, hvør er hvør. Navnið í E1 skal samsvara við sama
persón, sum er skrivaður í listan á síðu 3.

E2
Hvat kyn ert tú?

E3
Hvør er tín føðingardagur?

E4
Í hvørjum landi ert tú fødd
ella føddur?

E5
Hvør er tín
ríkisborgaraskapur?

E6
Vart tú burturstødd/staddur
náttina til 11. november?

E7
Í hvørjum landi varð mamma
tín fødd?

Tey, sum vóru til arbeiðis náttina til 11. november skriva
aðrastaðni í Føroyum. Spurningurin er um nakar, sum vanliga býr
í býlinum, var burturstødd/staddur teljináttina.
Tey, sum eru ættleidd ella av øðrum orsøkum hava ella kenna seg
hava tvær møður, kunnu svara við tveimum krossum, um tær eru
føddar í tveimum ymiskum londum.

E8
Í hvørjum landi varð pápi tín
føddur?

Tey, sum eru ættleidd ella av øðrum orsøkum hava ella kenna seg
hava tveir pápar, kunnu svara við tveimum krossum, um teir eru
føddir í tveimum ymiskum londum.

E9
Hevur tú systkin ella
hálvsystkin í útlondum?

E10
Hvat var fyrsta málið tú
lærdi at tosa heima?

Her verður hugsað um systkin ella hálvsystin, sum búgva í
útlondum og ikki um tey í løtuni eru uttanlands og ferðast ella vitja
onkran ella á styttri skeiði ella t.d. háskúla.
Her royna vit at leita eftir móðurmálinum.
Her verður hugsað um, hvat mál hevur verið tosað heima og ikki
um, hvat fyri mál verður tosað í samfelagnum sum so. Í teimum
førum har tvey ella fleiri mál hava verið í heiminum, royn og svara,
hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa.
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E11
Hevur tú nakrantíð búð í
øðrum landi enn Føroyum?

Her snýr tað seg um, man hevur búð í øðrum landi og ikki um
man av eini ella aðrari orsøk hevur havt fólkaskrásetingaradressu
í øðrum landi.
Búð í útlondum er, um tú hevur havt gerandisdagin í útlondum í
tríggjar mánaðar ella longri.
Um tú í fleiri førum hevur búð uttanlands, so svara nær tú seinast
flutti aftur til Føroyar.

E12
Hvussu er heilsan hjá tær í
mun til tín aldur?

Her skal svarast, hvussu svararin sjálv/ur heldur sína heilsu vera.
Svararin skal eisini svara fyri onnur (børn og gomul), sum ikki eru
før fyri sjálvi at svara. Tá skal svarast, soleiðis sum tey halda sína
heilsu vera.

E13
Er títt dagliga virki
avmarkað orsakað av
einum heilsutrupulleika ella
breki, sum hevur varað ella
væntandi fer at vara í minsta
lagi 12 mánaðir?

Her skal bert veljast ein av svarmøguleikunum.
Trupulleikar sum standast av samskiftisbrekum ella sálarligum
brekum verða eisini roknaðir við, um teir hava varað ella væntast
at fara at vara í minsta lagi 12 mánaðir.
Um tú hevur heilsutrupulleika ella brek, sum hevur vart styttri
enn 12 mánaðir, og tú ivast í um tað fer at vara 12 mánaðir ella
meir, so svara eftir hvussu leingi tú metir trupulleikan ella brekið
fara at vara.
Spurt verður eftir tíni egnari meting. Svara hvussu tú sjálv/ur metir
títt dagliga virki er avmarkað.
Dagligt virki er gerandis virksemi t.d. fáa sær at eta, vaska sær,
ganga túr, fara til handils.

E14
Er ein onnur adressa, har
tú tilsamans búði meira
enn 30 dagar seinastu 12
mánaðirnar?

Gevið gætur, at her verður hugsað um eina ávísa adressu og ikki
um onkur t.d. hevur búð/gist á ymsum gistingarhúsum e.l. í meiri
enn 30 dagar seinastu 12 mánaðirnar.
Her verður hugsað um adressur á landi. Tað merkir, at sjófólk ella
arbeiðsfólk á t.d. boripallum svara nei til hendan spurning.
Her verður eisini hugsað um børn, sum búgva upp á skift hjá
foreldrum ella hjá øðrum í familjuni.
Um tað eru fleiri adressur, so vel adressuna har tú býrt mest.

8

Manntal 11. november 2011

Vegleiðing til spurnablað
E15
Hvussu er tín dagrøkt?

Hesin spurningur skal vísa, hvussu børn undir skúlaaldur verða
ansaði. Børn, sum ganga í okkurt slagi av forskúla, skulu ikki
svara hesum spurningi.
Dagrøkt í barnagarði/vøggustovu eru almennu tilboðini, sum
kommunurnar vanliga skipa fyri. Eisini tey, sum eru styttri enn
fulla tíð í barnagarði/vøggustovu skulu svara.
Onnur dagrøkt uttan fyri heimið er till dømis kommunal og privat
dagrøkt og eisini dagrøkt hjá familju. Her skal talan verða um eina
fastan ansingarskipan (í minsta lagi 20 tímar um vikuna). Hinvegin
er ikki avgerandi, um goldið verður fyri anbsingina.
Triðji svarmøguleikin er fyri børn, sum fast verða ansaði heima,
antin av foreldurm ella øðrum. Dagrøktarmammur, sum hava egin
børn, svara í triðja valmøguleika.

E16

Hvør var formliga
hjúnastøða tín 11.
november?

E17
Hevur tú børn, sum búgva
uttanlands?

Útbúgvingarørindir: Her verða tald tey børn, sum fluttu uttanlands
við tí í hyggju at fáa sær eina útbúgving. Um onkur til dømis
flytur til Danmarkar, arbeiðir hálvt ár og ætlar sær at taka eina
útbúgving, er hon í útbúgvingarørindum.

E18
Hevur tú ommu- ella
abbabørn í útlondum?

E19

Í hesum spurningi skulu øll ommu- og abbabørn teljast við.
Orsøkin til, at tey eru uttanlands, hevur ongan týdning fyri svarið.

Hvussu nógv børn hevur tú
borið í heim?

Her verður hugsað um tey børn, sum eru fødd á lívi. Ættleidd børn
verða ikki tald við í hesum spurninginum.

Hvussu væl dugir tú
føroyskt?

Her skulu bara tey svara, sum ikki hava føroyskt sum móðurmál.
Móðurmál er tað málið, sum man lærdi at tosa fyrst.

E20

E21
Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

Tjóðskapur í hesum førinum er, hvussu hvør einstakur kennir
seg og ikki ríkisborgaraskapur. Til dømis kann ein, sum hevur
íslendskan ríkisborgaraskab, kenna seg sum føroying ella sum
føroying og íslending.
Svarini byggja á egnar kenslur og metingar.

E22
Hvørja trúgv hevur tú?

Hesin spurningur verður í altjóða høpi hildin at viðgera eitt
viðkvæmt evni, ti er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Tey sum velja at svara skulu siga, um tey eru trúgvandi og hvørja
trúgv tey møguliga hava. Tað vil siga, at spurningurin er ikki, um
tú hoyrir við til onkra megintrúgv ella eru virkin í trúarlívi.
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E23
Hvørjar kristnar
kirkjur, fríkirkjur ella
samkomubólkar hevur tú
tilknýti til?

Sama er galdandi fyri henda spurning, at tað er sjálvboðið at
svara honum.
Tilknýtið í hesum høpi kann merkja, at tú ert virkin ella javnan ert
við í kristna virkseminum. Tilknýtið kann eisini merkja, at tú kennir
teg tilknýttan til eina kristna kirkju ella samkomu, uttan at vera
virkin har.

E24
Ferðast tú, so at siga hvønn
dag til arbeiðis ella í skúla
ella til lærupláss?

Fastar rutur – so sum til barnaansing ella at koyra børn í skúla –
skulu roknast við í tíðina til arbeiðis. Um tú hevur fleiri møtipláss,
so vel eitt – kanska har tú møtir oftast.
Gevið gætur, at spurningurin snýr seg bara um annan vegin –
nevnliga til arbeiðis.

E25
Hvør var tann mest týðandi
keldan hjá tær at gjalda fyri
lívsins uppihald seinastu 12
mánaðirnar?

Hesin spurningurin snýr seg um, hvaðani peningurin kemur, sum
tann einstaki nýtir at liva fyri, herí er eisini gjald fyri hús, bil osv.
Her verður ikki hugsað um, hvør vinnur mest í húskinum.
Biðið verður um eitt svar.
Um t.d. tvey búgva saman og tey liva av inntøkuni hjá øðrum,
so svarar ein ”Lønarinntøka” og hin ”Inntøka hjá hjúnarfelaga/
samlivara” undir Aðrar keldur.

E26
Gjørdi tú nakað ólønt røktarella umsorganararbeiði
seinastu 7 dagarnar?

E27
Gjørdi tú nakað húsligt
arbeiði heima seinastu 7
dagarnar?

E28
Hevur tú verið á skeiði ella
fingið nakra undirvísing
seinastu 30 dagarnar?

Vanlig barnaansing í familjuni ella fyri vinir er ikki at rokna við í
svarið.

Her verður hugsað um vanliga raksturin av húsarhaldinum – bæði
innan og uttan. Eisini at fara til handils o.s.v.

Her verður bæði hugsað um tey, sum ganga í skúla ella eru í læru
og um tey, sum hava verið á skeiði – antin av sínum eintingum
ella í samband við arbeiði ella annað.
Kvøldskúli o.l. er skeið ella frálæra.

E29
Gongur tú í skúla ella ert tú í
holt við nakra útbúgving av
einumhvørjum slagi?

Tey sum svara ja, skulu meta um tímatalið út frá, hvussu nógv tíð
verður brúkt til skúlan ella útbúgvingina.
Tey, sum ganga í skúla nakrar fáar tímar um vikuna, skulu kanska
brúka so nógva tíð heima, at tímatalið fer upp um 20 tímar um
vikuna.
Munurin á fjarlestri og heimalestri er, at fjarlestur er til eina
útbúgving, sum er skipað til fjarlestur. Heimalestur er lestur
heima á eini útbúgving, har man vanliga skal møta upp. Men
at skriva sergrein (spesiali) kann eisini vera heimalestur.
Undirvísingarstaðið hevur prinsippiellu ábyrgdina av útbúgvingini.
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E30
Hvør er tann hægsta
útbúgvingin, tú ert liðug/ur
við?

Her er høvuðsspurningurin um nøkur útbúgving er løgd oman á
fólkaskúlan.
Tey ið hava fingið undirvísing í fólkaskúlanum, men ikki hava
gingið øll sjey árini, svara kortini "Grundskúlin 1. - 7. flokk".
Fólk við fleiri útbúgvingum skriva bara, hvør er hægsta
útbúgvingin.
Kravið er, at tú skalt vera liðug/ur við útbúgvina.
Eitt av krøvunum til eina útbúgving er, at hon endar við onkrum
slagi av próvtøku ella prógvi.
Eisini førleikagevandi skeið eru at rokna sum útbúgving.
Her krevst ikki altíð próvtøka ella prógv. T.d. kemur vanligur
fólkaháskúli undir skeið.
Eisini t.d. kranføraraskeið og radiofoniroyndin, húsarhaldsskeið
eru styttri útbúgvingar og skeið.
Gamlar útbúgvingar, sum eru broyttar til bachelor, verða í
spurnablaðnum flokkaðar sum bachelor.
Summar útbúgvingar, sum ikki svara til bachelor, skulu antin undir
1-2 ár á hægri lærustovni ella flokkast sum handverkara- ella
onnur yrkisútbúgving.

E31
Hvat er heitið á hægstu
útbúgvingini, tú ert liðug/ur
við?

E32
Hvar tókst tú hægstu
útbúgving tína?

Her verður roynt sum frægast at skriva heitið á hægstu útbúgving,
sum er tikin. Eru fleiri útbúgvingar javnar, verða tær skrivaðar um
pláss er, annars bara tann seinasta.

Sovítt gjørligt skal svarast upp á, í hvørjum landi hægsta
útbúgvingin er lokin. Um útbúgvingin er tikin í fleiri londum, so
skriva tað sum pláss er fyri.

E33
Ert tú limur í nøkrum
fakfelagi (yrkisfelagi)?

E34
Hvat av hesum gjørdi tú í
síðstu viku?

Her verður spurt um støðuna teljingardagin. Tey, sum hava verið
limir í einum fakfelag og ikki eru longur, skulu svara nei

Øll sum hava tilknýti til arbeiðsmarknaðin fara beinleiðis til
spurning E40.
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E35
Hevur tú seinastu 4 vikurnar
leitað eftir arbeiði?

Leita er: Fylgt við í bløðum, á heimasíðum ella aðrastaðni við tí
fyri eyga skjótast gjørligt at finna eitt arbeiði.

E36
Um tú hevði fingið boðið
arbeiðið í síðsu viku, hevði
tú so kunnað byrjað áðrenn
2 vikur?

Her verður hugsað um, hvussu skjótt tú hevði kunnað byrjað, um
tú fekst eitt arbeiði, sum tú vart áhugað/ur í.
Svarið er nei, uttan mun til, hvørjar orsøkirnar eru til, at ein ikki
hevði kunnað byrja innan 2 vikur.

E37
Hevði tú í síðstu viku fingið
arbeiði, men vart ikki byrjað/
ur?

E38

Hvørjum av hesum
støðunum vart tú í í síðstu
viku?

E39
Hevur tú nakrantíð havt
arbeiði?

Vel tey svarini, sum passa best til støðuna, sum tú vart í í síðstu
viku.
T.d. kann ein pensjónistur ella ein arbeiðsleys/ur taka sær av
heiminum og skulu tá setast tveir krossar.

Arbeiði í hesum høpi er fyrst og fremst øll lønt arbeiði og ólønt
arbeiði ella hjálp í egnari fyritøku ella familjufyritøku.
Sjálvboðin hjálp í frítíðarfeløgum og líknandi er ikki at skilja sum
arbeiði í hesum spurningi.

E40
Hvar er títt arbeiðsstað?

Tey sum hava fleiri arbeiðsstøð og ikki møta á føstum
arbeiðsstaði hvønn morgun ella har á leið, svara ”Eg møti ikki á
føstum arbeiðsstaði”.
Arbeiðspláss á sjónum kann vera við skipi ella á boripalli.
Ein útróðrarmaður hevur sítt arbeiðspláss á sjónum, hóast hann
kanska egnir á landi og riggar til á landi.
Tey, ið arbeiða í flutningsvinnuni – á sjónum undantikið – skriva
staðið har tey møta. Í hesum høpi svara tey, sum arbeiða á
flogførum ella tyrlum, at tey arbeiða á landi, og skriva staðið, har
tey møta til arbeiðis.

Tey, sum sigla við útlendskum skipum skriva, at tey hava
arbeiðspláss á sjónum.
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E41
Hvussu nógv fólk starvast á
tínum arbeiðsplássi?

Í hesum høpi er arbeiðsplássið tað staðið og tey fólkini, sum tú
dagliga arbeiðir saman við.
Svarið er heft at, hvat tann einstaki fatar sum sítt arbeiðspláss.
Kann vera, at menn við summum skipum, sum skifta manning,
halda sína manning vera arbeiðsplássið, meðan aðrir halda
allar manningarnar vera arbeiðsplássið. Her er tað fatanin hjá
svararanum sjálvum, sum er avgerandi fyri svarið.
Í summum førum vil ein deild svara til tað, sum ein fatar sum
sítt arbeiðspláss, meðan aðrastaðni arbeiða fleiri deildir so tætt
saman, at tær allar tilsamans verða fataðar sum arbeiðsplássið.
Handverkarar, sum til dømis arbeiða á einum byggiplássi, har
eisini onnur arbeiða, svara alt eftir, um teir fata øll sum eitt
arbeiðspláss ella um teir fata egna fyritøku sum arbeiðspláss.
Til dømis vil ein deild hjá einum peningastovni á bygd oftast verða
arbeiðslássið, heldur enn allur peningarstovnurin.

E42
Metir tú, at í løtuni
eru umstøður á tínum
arbeiðsplássi at arbeiða hjá
einum í koyristóli?

Hetta skal lýsa møguleikarnar í løtuni at arbeiða hjá fólki í
koyristóli.
Legg merki til, at her verður ikki spurt um ein í koyristóli sleppur
til arbeiðsplássið, men um ein í koyristóli hevði kunnað arbeitt á
arbeiðsplássinum.
Her verður heldur ikki spurt um tað hevði borið til, um til dømis
smærri broytingar vórðu gjørdar ella við at fingið eina nýggja lyftu.
Her verður spurt um umstøðurnar í løtuni eru soleiðis, at ein í
koyristóli kann arbeiða.

E43
Hvussu nógvar tímar
arbeiðir tú vanliga um
vikuna í tínum starvi

Tey, sum hava ella hava havt fleiri arbeiði seinastu tíðina velja sítt
núverandi starv.
Um starvið vanliga hevur yvirtíð við sær ella okkurt slag av
eykaarbeiði, so skal tað teljast við í samlaða tímatalið. Royn, sum
frægast at rokna eitt miðaltal út.
At vera skips, har man er áleið eins nógvar dagar umborð, sum
í landi, svarar til 48 tímar ella meiri. Sama við teimum umborð á
strandfaraskipunum, sum hava vakt umborð um náttina.
Sjúkrarøktarfrøðingar og onnur, sum arbeiða í vaktum siga sum
frægast, hvat vanliga tímatalið er.
Seinni partur av spurningin snýr seg um svararin heldur seg
arbeiða passaligt tímatal ella um svararin heldur seg arbeiða ov
nógv ella ov lítið.
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E44
Hvat slag av starvi hevur
(hevði) tú?

Hesum spurningi skulu øll svara, sum arbeiða og tey, sum
nakrantíð hava havt arbeiðið.
Hjá teimum sum arbeiða, er núverandi starv høvuðsstarvið
ella tað av núverandi størvum, har flest tímar verða brúktir.
Svarmøguleikarnir vísa á slagið á starvi.
Um fleiri eiga eina fyritøku saman, til dømis ein útróðrarbát, men
ikki hava fólk í arbeiði, svara tey ”sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella
freelance’ari uttan fólk í arbeiði”.
At hava fólk í arbeiði merkir oftast, at A-løn verður goldin til onnur
enn tey, sum eiga fyritøkuna.
Um fyritøkan av og á hevur brúk fyri at seta fólk, sum fáa A-løn,
men meginreglan er, at fyritøkan verður rikin av tí ella teimum,
sum eiga hana, so er svarið eisini ”sjálvstøðug/ur vinnurekandi
ella freelance’ari uttan fólk í arbeiði”.

E45
Hvat er (var) títt fulla
starvsheiti?

Her skal starvsheitið á starvinum í løtuni skrivast.
Royn og skriva so nær sum til ber. T.d. ”skipari á línuskipi”
ella ”krambakvinna í matvøruhandli” ella ”arbeiðsformaður í
byggivinnuni” ella ”deildarleiðari í heilsuverkinum.”

E46
Ert (vart) tú leiðari fyri
onnur?

Í hesum høpi er leiðari ein, sum hevur leiðslurætt og ræðisrætt
yvir, hvussu starvsfólk skulu brúka sína tíð, og hvat tey skulu gera
á arbeiðsplássinum.
Ein stjóri er leiðari fyri alla fyritøkuna ella stovnin og ikki bara
fyri sínar deildarleiðarar ella deildarstjórar. Og ein deildarstjóri
er somuleiðis leiðari hjá øllum undir sær og ikki bara
arbeiðsformonnum o.s.v.

E47
Hvat er (var) navnið á
arbeiðsplássinum?
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Hesin spurningur snýr seg eisini um núverandi høvuðsstarv hjá
teimum, sum arbeiða, og seinasta høvuðsstarvið hjá teimum, sum
nakrantíð hava arbeitt.

Manntal 11. november 2011

Vegleiðing til spurnablað

Manntal 11. november 2011

15

Traðagøta 38
Postboks 2092
FO-165 Argir
tel. 223 221
manntal@manntal.fo

