Royndarteljing november 2010

H AG S TOVA FØROYA

 Vinarliga skriva adressuna hjá húskinum niðanfyri.

Royndarteljing
Sum fyrireiking til ta stóru fólkateljingina í november
2011, verður í hesum døgum gjørd ein royndarteljing.
Manntal hevur valt 10 øki í landinum at gera royndarteljing í. Fimm í Norðoyggjum og fimm í Suðurstreymoy. Samanlagt eru umleið 1300 húski vald at
vera við í royndarteljingini.
Tykkara húski liggur í valdu økjunum.
Vit vóna, at tit vilja hjálpa okkum at svara hesum
spurnablaði.

Postnummar

Innheinting
Ein teljari frá Manntal kemur á gátt eftir spurnablaðnum innan fyri næstu tríggjar vikurnar. Í summum førum ringir teljarin og avtalar nærri, nær best er at
koma eftir spurnablaðnum.
Teljarin er eisini til reiðar at hjálpa at útfylla spurnablaðið.
Á heimasíðuni manntal.fo er útgreinað vegleiðing til
hvønn spurning.
Eisini ber til at ringja tel. 80 2011 og fáa vegleiðing.
Tilfarið frá hesi royndarteljingini verður einans
brúkt til at bøta um spurnablaðið og at royna innskanning o.l. Bara hagtøl til innanhýsis nýtslu verða
gjørd burtur úr tilfarinum.

F O –

Hvør skal fylla spurnablaðið út?
Hvør einasti persónur í húskinum skal takast við í
manntalið.
Vit heita á ábyrgdarar í húskinum at fylla
spurnablaðið út. Ein ábyrgdari er ein persónur sum:
• eigur/leigar (møguliga saman við øðrum) býlið;
og/ella
• hevur ábyrgd (møguliga saman við øðrum) at
rinda húsarhaldsrokningar og útreiðslur.

Legg til merkis
Vinarliga leggið merki til hesar leiðbeiningar:

 Hetta eru leiðbeiningar um, hvussu
spurningarnir skulu svarast.

Váttan

Er ivi um svarið, royn so at meta sum frægast.
Spurnablaðið er býtt upp í tríggjar partar. Ein um
húski, ein um býli og ein um einstaklingarnar í húskinum.
Vinarliga latið øll í húskinum – sum eru før fyri tí –
sjálv svara spurnapartinum til einstaklingin.

Her skal skrivast undir av einum ábyrgdara í húskinum.
Ansa eftir, at tú ikki hevur gloymt nakrar viðkomandi
síður ella spurningar.

Takk fyri hjálpina!

Undirskrift

Hetta spurnablaðið er fylt út eftir bestu sannføring og
vitan.

1. november 2010
Dagfesting

Telefonnummar

Vit seta okkum bara í samband við teg, um neyðugt er
at fáa vantandi upplýsingar.

Heini Hátún, samskipari
sam
msk
s ipari
Manntal

RT. 1

Síða 1

Vegleiðing
Fleiri spurnabløð
Tey, sum eru fleiri enn seks í einum húski, fáa eisini
eykaspurnablað við at ringja tel. 80 2011 ella boða
teljaranum frá.

Hesi spurnabløð eru borin í hvørt hús í royndarteljingarøkinum. Tað merkir, at spurnabløð eisini koma
í hús ella íbúðir, har eingin vanliga býr. Tað kunnu
vera arbeiðspláss, summarhús ella frítíðarhús. Tey, sum
koma á gátt í hesum støðum og finna eitt spurnablað,
skulu bert útfylla spurningarnar H1 og H2.

Um onkur vil útfylla spurnablaðið, uttan at nakar annar
í húskinum sær svarini, ber til at fáa eykaspurnablað við
at ringja tel. 80 2011 ella boða teljaranum frá.

Um eitt húski ikki hevur fingið spurnablað borið, har
tey vanliga búgva, ber til at ringja tel. 80 2011 ella boða
teljaranum frá.

Spurnablaðið verður lisið av eini teldu
Tí biðja vit teg um at
• brúka svart ella blátt blekk at svara við
• svara við at skriva ein kross í svarkassan

✘

• skriva svarini í svarkassan soleiðis LEIVUR.
(Brúka spjaldrastavir (blokkstavir) og skriva ein bókstav í hvør rúmið)
• rætta skeivt svar við at fylla allan svarkassan
og seta krossin í rætta kassan

✘

n:
• halda fram á næstu reglu, um tú skal skriva long orð ella nøvn:

• fylgja „far til“-vegleiðingunum og einki skriva á tær síður,
sum ikki skulu svarast. Merki ella strikur kunnu misskiljast sum svar.

Postnummur í FO
Akrar . . . . . . .
Argir. . . . . . . .
Ánir . . . . . . . .
Árnafjørður. . . .
Bøur . . . . . . . .
Dalur . . . . . . .
Depil. . . . . . . .
Eiði . . . . . . . .
Elduvík . . . . . .
Fámjin. . . . . . .
Froðba. . . . . . .
Fuglafjørður . . .
Funningsfjørður .
Funningur . . . .
Gásadalur . . . . .
Gjógv . . . . . . .
Glyvrar . . . . . .
Gøta . . . . . . . .
Gøtueiði. . . . . .
Gøtugjógv . . . .
Haldarsvík . . . .
Haraldssund . . .
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927
160
726
727
386
235
735
470
478
870
825
530
477
475
387
476
625
510
666
511
440
785

Hattarvík . . . .
Hellur . . . . . .
Hestur . . . . . .
Hósvík. . . . . .
Hov . . . . . . .
Hoyvík . . . . .
Húsar . . . . . .
Húsavík . . . . .
Hvalba. . . . . .
Hvalvík . . . . .
Hvannasund . .
Hvítanes . . . .
Innan Glyvur. .
Kaldbak . . . . .
Kaldbaksbotnur
Kirkja . . . . . .
Kirkjubøur . . .
Klaksvík . . . .
Kolbanargjógv .
Kollafjørður . .
Koltur . . . . . .
Kunoy . . . . . .
Kvívík . . . . . .
Lambareiði . . .
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767
695
280
420
960
188
796
230
850
430
740
187
494
180
185
766
175
700
495
410
285
780
340
626

Lambi . . . . . .
Langasandur . .
Leirvík . . . . .
Leynar. . . . . .
Ljósá . . . . . . .
Lopra . . . . . .
Miðvágur . . . .
Mikladalur . . .
Morskranes . . .
Múli . . . . . . .
Mykines . . . . .
Nes (Eysturoy) .
Nes (Vágur). . .
Nesvík. . . . . .
Norðdepil . . . .
Norðoyri . . . .
Norðradalur . .
Norðragøta . . .
Norðskáli . . . .
Norðtoft ir. . . .
Nólsoy . . . . . .
Oyndarfjørður .
Oyrarbakki . . .
Oyrareingir. . .
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520
335
466
926
370
797
496
737
388
655
925
437
730
725
178
512
460
736
270
690
400
415

Oyri . . . . .
Porkeri . . .
Rituvík . . .
Runavík . . .
Saksun . . .
Saltangará. .
Saltnes. . . .
Sandavágur .
Sandur. . . .
Sandvík . . .
Selatrað . . .
Signabøur . .
Skarvanes . .
Skálafjørður
Skálavík . . .
Skáli . . . . .
Skipanes. . .
Skopun . . .
Skúvoy. . . .
Skælingur. .
Stóra Dímun
Strendur. . .
Streymnes. .
Stykkið . . .
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950
640
620
436
600
656
360
210
860
497
416
236
485
220
480
665
240
260
336
286
490
435
330

Sumba . . . . . . .
Sund . . . . . . . .
Svínáir. . . . . . .
Svínoy . . . . . . .
Syðradalur (Kal.).
Syðradalur (Str.) .
Syðrugøta . . . . .
Søldarfjørður . . .
Sørvágur . . . . .
Tjørnuvík . . . . .
Toft ir . . . . . . .
Tórshavn . . . . .
Trongisvágur . . .
Trøllanes . . . . .
Tvøroyri. . . . . .
Vatnsoyrar . . . .
Vágur . . . . . . .
Válur . . . . . . .
Velbastaður . . . .
Vestmanna . . . .
Viðareiði . . . . .
Víkarbyrgi . . . .
Æðuvík . . . . . .
Øravík. . . . . . .
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970
186
465
765
795
177
513
660
380
445
650
100
826
798
800
385
900
358
176
350
750
928
645
827

Spurningar um húskið
H1

ID_H1

Hvussu nógv búgva vanliga her?

 Tey, sum skulu teljast við, eru:
•
•
•
•
•

Øll tey, sum vanliga búgva her, eisini um tey eru fyribils burturstødd
Børn ella ung yngri enn 18 ár, sum eru í læru ella ganga í skúla aðrastaðni í Føroyum
Nýføðingar føddir áðrenn 11.11.2010, eisini um teir ikki eru komnir heim av sjúkrahúsinum enn
Onnur húsfólk, sum vanliga búgva her, sum eru til skips ella arbeiða aðrastaðni
Onnur húsfólk, sum vanliga búgva her, men eru uttan fyri Føroyar og væntast at flyta aftur til Føroya at búgva, áðrenn tey
hava verið 12 mánaðir burturi
• Fólk, sum búgva her fyribils og ætla sær at búgva 3 mánaðir ella longur í Føroyum

Upplýs tal:

 Um eingin vanliga býr her, t.d. um hetta er summarhús ella eykabústaður, far so til spurning

H2

Hvør býr vanliga her?

 Skriva navn og p-tal á øllum, sum vanliga búgva her (minst til smábørn og nýføðingar,
ónavngivin børn fáa navnið „genta“ ella „drongur“). Skriva teg ovast.

Navn

P-Tal

1

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

Um tað eru fleiri enn 6 fólk í tykkara húski, ring tel. 80 2011 fyri at fáa eyka spurnablað.

H2

ID_H2

Gisti nakar her, sum vanliga ikki býr her, náttina millum 10. og 11. nov. 2010?

Ja, fólk, sum vanliga búgva

Ja, fólk, ið vanliga búgva

aðrastaðni í Føroyum. Upplýs talið:

uttan fyri Føroyar. Upplýs talið:

Nei, eingin annar gisti her

 Um onkur vanliga býr her, svara so restina av spurnablaðnum. Far til H3
 Um eingin vanliga býr her  Takk fyri ómakin. Hetta spurnablaðið er liðugt fylt út

RT. 3

Síða 3

Spurningar um húskið – framhald
H3

ID_H3

Hvussu er tilknýtið millum fólkini í hesum húskinum?

 Um tú býrt einsamøll ella einsamallur

 Far til H4 (á næstu opnu)

 Við tilknýti meinast í hesum spurnablaðnum ættarbond, ættleiðing og/
ella tilknýti umvegis parlag (t.d. verforeldur ella svágarskapur).

Dømi:
Her sæst, hvussu H3
verður útfyltur fyri tað
húskið, sum er víst á
næstu síðu.

Persónur 1

Persónur 2

Persónur 3

Navn

Navn

Navn

Hvat er persónur 2 til henda
persón:

Hvat er persónur 3 til hesar
persónar:

∆
Skriva navnið á persóni 1
her, sum í spurningi H1

Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur

∆

1
✘

Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur

1

2

✘

✘

 Skriva nøvnini á øllum frá H1 í somu raðfylgju sum í spurningi H1 á síðu 3.
 Vel ein møguleika fyri at vísa tilknýtið millum fólkini í húskinum.
Persónur 1

Persónur 2

Persónur 3

Navn

Navn

Navn

Hvat er persónur 2 til henda
persón:

Hvat er persónur 3 til hesar
persónar:


Skriva navnið á persóni 1
her, sum í spurningi H1

Síða 4



1

Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

Ikki tilknýtt/ur

Ikki tilknýtt/ur

RT. 4

1

2


 
 
 








Spurningar um húskið – framhald
Persónur 4

Persónur 5

Navn

Navn

Hvat er persónur 4 til hesar
persónar:

Hvat er persónur 5 til hesar
persónar:

∆
Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

1

✘

2

✘

✘

Ikki tilknýtt/ur

∆

3

1

2

Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
✘
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

3

Tilknýtini í døminum
1

2

Jóhanna

Hanus

4




✘

liva
saman

Børnini hjá teimum

3

4

Knút
K

Erla
la

systkin

✘

5



Karin
Karin

✘

Ikki tilknýtt/ur

Dóttir Erlu

Persónur 4

Persónur 5

Persónur 6

Navn

Navn

Navn

Hvat er persónur 4 til hesar
persónar:

Hvat er persónur 5 til hesar
persónar:

Hvat er persónur 6 til hesar
persónar:


Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt
Ikki tilknýtt/ur

1

2

3

   
 
  
  
  
 
 
  
 

 

1

2



Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

 
 
 


 




Ikki tilknýtt/ur

RT. 5

3

4


Hjúnafelagi
Ógiftur maki
Dóttir ella
sonur
Stjúkdóttir ella
stjúksonur
Systir ella
beiggi
Hálvsystir ella
hálvbeiggi
Móðir ella
faðir
Stjúkmóðir ella
stjúkfaðir
Ommu- ella
abbabarn
Omma ella
abbi
Tilknýtt/ur á
annan hátt

1

2

3

4

5



Ikki tilknýtt/ur

Síða 5

Spurningar um húskið – framhald
H4

ID_H4

Hvørji mál verða tosað í húskinum?
Bara føroyskt
 Far til H5

H7

ID_H8

Hvørji matískoyti til húsarhaldið hevur húskið fingið
ella sjálvt útvegað sær seinastu 12 mánaðirnar?

 Vel øll, ið passa.

Føroyskt og eitt ella fleiri onnur tungumál
Bara onnur mál enn føroyskt

Einki  Far til H8
Fisk
Seyð
Grind
Epli
Annað

Hvat mál verður tosað mest í húskinum?

Føroyskt
Annað mál enn føroyskt, skriva hvat:

Hvussu nógvar døgurðar fær húskið burtur úr
hesum slagnum av matískoyti?

 Vel svarið, sum hóskar best.

H5

Minni enn ein um mánaðin
Ein til tríggjar um mánaðin
Fýra ella meiri um mánaðin

ID_H6

Er frítíðarbústaður til taks hjá húskinum at nýta?

 Vel øll, ið passa.

Nei
Ja, frítíðarhús í Føroyum
Ja, frítíðarhús uttan fyri Føroyar
Ja, húsvognur ella húsbátur

H8

ID_H9

Hevur húskið bil/ar, sum eru til taks hjá húskinum?

 Tel eisini arbeiðsbilar við, sum eru tøkir til privata nýtslu.

H6

Nei
Ja. Upplýs tal á bilum til taks:

ID_H7

Er bátur til taks hjá húskinum at nýta?
Nei
 Far til H7

Ja
Hvussu ofta verður báturin brúktur?

H9
Er atgongd til internet í húskinum?

Eina ferð um mánaðin ella meiri
Minni enn tað
Ongantíð

Ja
Nei

Er neyst til bátin?

Ja
Nei

Síða 6

ID_H11

RT. 6

Spurningar um býlið
B1

ID_B1

B4

ID_B3

Hvat slag av býli er hetta?

Hvussu nógv rúm eru til bara hetta húskið at nýta?

 Vel bara eitt.

 Tel køkar, arbeiðsrúm, stovur, kømur, vaskirúm og tílíkt
við, men ikki gongir, baðirúm, vesi og goymslurúm.

Sethús
Eini heil sethús, sum eru leys av øðrum húsum
Eini heil sethús, sum eru føst í onnur hús í øðrum
ella báðum endum, t.d. raðhús, randarhús o.t.

Upplýs tal:
Hvussu nógv av rúmunum eru kømur?

 Tel øll kømur við, eisini tey sum í løtuni

Íbúð
Ein íbúð í einum íbúðarblokki
Ein íbúð í einum sethúsum
Ein íbúð í einum handils- ella virkisbygningi


ikki verða brúkt at sova í.

Upplýs tal:

Minni enn ein íbúð
Minni enn ein íbúð, t.d. kamar ella kømur við

 ymsum felags hentleikum

Hvussu nógv av rúmunum verða bara brúkt til
vinnuligt endamál?

Mobilt ella fyribils býli
Ein húsvognur ella annað mobilt ella
fyribils býli

Upplýs tal:

B5
B2

ID_B6

ID_B7

Hvussu verður býlið hitað?

 Vel øll, sum passa.

Hvussu nógvar fermetrar er býlið tilsamans?

 Roknað sum samlaða víddin í tínum býli.
Tel allar hæddir við.
 Um tú ikki veitst, ella tað er trupult at máta,

Við miðhita (sentralvarma)

Við føstum ovni, peis ella líknandi

Við leysum ovnum


royn so at meta sum best.

Upplýs tal á fermetrum:

Hvørjar orkukeldur verða nýttar til upphiting?

 Vel øll, sum passa.
Olja, petroleum


Hvussu nógv av hesum er óinnrættað?

Ravmagn (el)
Fjarhiti
Varmapumpa
(hitapumpa)

Upplýs tal á fermetrum:

B3

Fast brenni (t.d. kol)
Gass
Vindorka
Sólorka

ID_B2

Er alt býlið innan fyri tínar egnu dyr?

Ja

Nei

B6

ID_B16

Eigur húskið ella leigar húskið býlið?

 Vel bara eitt.
Eigur  Far til B9
Leigar  Far til B7
Eigur lutvíst (t.d. lutaíbúð)
Býr her uttan at gjalda leigu

RT. 7

 Far til B9
 Far til B8

Síða 7

Spurningar um býlið – framhald
B7

ID_B99

Hvør er húsaleigan fyri november 2010?

Býlið hevur ikki egið parkeringspláss

Býlið hevur 1 egið parkeringspláss

Býlið hevur 2 ella fleiri egin parkeringspláss


,- kr

B12

Hvat er íroknað húsaleiguna?

Upphiting
Ravmagn (el)
Antennugjald

Telefon

 Vel bara eitt í hvørjum teigi. Um tú ikki veitst,

Atgongd til vaskimaskinu
Annað
Einki

set so títt besta boð.

Bygdur

Hvør eigur býlið (er útleigari)?

 Vel bara eitt.

Íbúðarfelag ella líknandi
Almennur eigari, t.d. kommuna ella heilsuverk

Familja hjá einum í húskinum
Vinur hjá einum í húskinum

Privatur eigari
Annar

Ongantíð umbygdur

ID_B12

Hevur býlið vesi?

1



4



5 og fleiri


ID_B96

Er niðurgrivin oljutangi á stykkinum?

Nei

Ja, og oljutangin er yngri enn 20 ár

Ja, og oljutangin er 20 ár ella eldri

ID_B95

B15
Er bygningurin íbundin rottanga?

Nei

Ja, bygningurin hevur egnan rottanga

Ja, bygningurin er íbundin felags rottanga


Hvør orkukelda verður nýtt til matgerðar?

Síða 8

3

B14

Nei, men atgongd er til felags baðirúm
Nei, býlið hevur einki baðirúm


Ravmagn (el)
Fløskugass
Onnur

2



Ja, býlið hevur egið baðirúm


Býlið hevur egnan køk
Býlið hevur køk saman við øðrum

Býlið hevur ongan køk

ID_B97

 Kjallari telur við.

Hevur býlið egið baðirúm?

Hvussu eru køksviðurskiftini?

B13
Hvussu nógvar hæddir er bygningurin?

Ja, býlið hevur vesi

Nei, men atgongd er til felags vesi

Nei, býlið hevur ikki vesi


B10

Seinast umbygdur











Fyri 1919
1919-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2005
2006 ella seinni

ID_B15

B9

ID_B11

Nær var bygningurin bygdur ella umbygdur?

Internet

B8

ID_B14

Hvussu eru parkeringsviðurskiftini?

 Avrunda til næstu hundrað.
0 0

B11

Hvagar fer frárensl frá rottanga (ella vesi)?

Í opna veit ella í á

Í íbundna kloakk


RT. 8

ID_B94

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 byrjar her
E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
E3

ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

E10

ID_E200

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum

E7

 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8


Far til E12

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 9

Síða 9

Persónur 1

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 1 á síðu 3)

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 10

ID_E12

RT. 10

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Persónur 1

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal
Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

 Vel øll, ið passa.

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

E22

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 11

Síða 11

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 framhald
E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

Havi ikki útbúgving

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

 Far til E32

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 12

Ja

Nei


RT. 12

ID_E33

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

ella familjufyritøku
Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

 Vel bara eitt.

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Ja


Nei

RT. 13

Síða 13

Persónur 1

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

ID_E36

Spurningar til einstaklingar – persónur 1 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


E41

E46

ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?



10-19
20-49


Ja
50-99
100 ella fleiri

E42

Ja


Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

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

ID_E50

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

ID_E48

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 14

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 1.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 14

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 byrjar her
E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 2 á síðu 3)

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

E10

ID_E200

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Persónur 2

E3

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum

E7

 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8


Far til E12

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 15

Síða 15

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 16

ID_E12

RT. 16

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal

Persónur 2

Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

 Vel øll, ið passa.

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

E22

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 17

Síða 17

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 framhald
E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?
Havi ikki útbúgving
 Far til E32

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 18

Ja

Nei


RT. 18

ID_E33

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

ID_E36

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

 Vel bara eitt.

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Ja


Nei

RT. 19

Síða 19

Persónur 2

ella familjufyritøku

Spurningar til einstaklingar – persónur 2 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


E41

ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?



E46

10-19
20-49


Ja
50-99
100 ella fleiri

E42

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

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

Ja


ID_E50

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

ID_E48

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 20

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 2.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 20

Spurningar til einstaklingar – persónur 3 byrjar her
E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 3 á síðu 3)

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
E3

ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

E10

ID_E200

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Persónur 3

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum

E7

 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8


Far til E12

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 21

Síða 21

Spurningar til einstaklingar – persónur 3 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 22

ID_E12

RT. 22

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 3 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal
Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Persónur 3

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

 Vel øll, ið passa.

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

E22

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 23

Síða 23
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E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?
Havi ikki útbúgving
 Far til E32

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 24

Ja

Nei


RT. 24

ID_E33

Spurningar til einstaklingar – persónur 3 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

ID_E36

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

ella familjufyritøku
Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Ja


Nei

RT. 25

Síða 25

Persónur 3

 Vel bara eitt.

Spurningar til einstaklingar – persónur 3 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


E41

ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?



E46

10-19
20-49


Ja
50-99
100 ella fleiri

E42

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

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

Ja


ID_E50

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

ID_E48

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 26

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 3.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 26

Spurningar til einstaklingar – persónur 4 byrjar her
E1
ID_E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 4 á síðu 3)

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
E3

ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

E10

ID_E200

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?
E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum

E7

 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8


Far til E12

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 27

Síða 27

Persónur 4

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


Spurningar til einstaklingar – persónur 4 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 28

ID_E12

RT. 28

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 4 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal
Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

E22

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 29

Síða 29

Persónur 4

 Vel øll, ið passa.

Spurningar til einstaklingar – persónur 4 framhald
E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?
Havi ikki útbúgving
 Far til E32

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 30

Ja

Nei


RT. 30

ID_E33

Spurningar til einstaklingar – persónur 4 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

ID_E36

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

ella familjufyritøku
Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

 Vel bara eitt.

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Persónur 4

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn


Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Ja


Nei

RT. 31

Síða 31

Spurningar til einstaklingar – persónur 4 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


E41

ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?



E46

10-19
20-49


Ja
50-99
100 ella fleiri

E42

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

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

Ja


ID_E50

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

ID_E48

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 32

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 4.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 32

Spurningar til einstaklingar – persónur 5 byrjar her
E1
ID_E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 5 á síðu 3)

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
E3

ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

E10

ID_E200

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

Persónur 5

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum

E7

 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8


Far til E12

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 33

Síða 33

Spurningar til einstaklingar – persónur 5 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 34

ID_E12

RT. 34

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 5 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal
Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

 Vel øll, ið passa.

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Persónur 5

E22

Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 35

Síða 35

Spurningar til einstaklingar – persónur 5 framhald
E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?
Havi ikki útbúgving
 Far til E32

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 36

Ja

Nei


RT. 36

ID_E33

Spurningar til einstaklingar – persónur 5 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

ID_E36

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

ella familjufyritøku
Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

 Vel bara eitt.

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Ja


Nei

RT. 37

Síða 37

Persónur 5

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Spurningar til einstaklingar – persónur 5 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


E41

ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?



E46

10-19
20-49


Ja
50-99
100 ella fleiri

E42

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

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

Ja


ID_E50

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

ID_E48

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 38

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 5.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 38

Spurningar til einstaklingar – persónur 6 byrjar her
E1
ID_E1

ID_E1

E8

ID_E9

Í hvørjum landi varð pápi tín føddur?

Hvussu eitur tú? (Persónur 6 á síðu 3)

Í Føroyum

E2

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

ID_E2

Hvat kyn ert tú?


Konufólk

Veit ikki



Mannfólk

E9
E3

ID_E3

Hevur tú systkin ella hálvsystkin í útlondum?

Hvør er tín føðingardagur?
Dagur

Mánaður

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Ár

E4

ID_E4

E10

ID_E200

Hvat var fyrsta málið tú lærdi at tosa heima?

Í hvørjum landi ert tú fødd/ur?

Í Føroyum


ID_E14

 Vel eitt mál.

Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

Føroyskt

E5

Annað, upplýs hvat:

ID_E6

Hvør er tín ríkisborgaraskapur?

Føroyskur / Danskur

Annar, upplýs hvør:


E11
Hevur tú nakrantíð búð í øðrum
landi enn Føroyum?
Nei Far til E12

Havi dupultan ríkisborgaraskap

Havi ongan ríkisborgaraskap

E6

ID_E100

Ja, upplýs navnið á landinum tú seinast búði í:

ID_E15

Nær flutti tú seinast aftur higar at búgva?

Vart tú heima við hús náttina til 11. november?

Mánaður

Ja

Nei, eg var aðrastaðni á landi í Føroyum

Nei, eg var aðrastaðni á sjónum í Føroyum

Nei, eg var ikki stødd/staddur í Føroyum


 Um tú hevur búð í

Føroyum longur enn eitt ár:

ID_E8

Hvussu leingi ætlar tú at vera í Føroyum
tilsamans á hesum sinni?

Í hvørjum landi varð mamma tín fødd?

Í Føroyum


Far til E12

Persónur 6

E7

Ár

Styttri enn 6 mánaðir

6 til og við 11 mánaðir


Í øðrum landi, upplýs hvørjum:

12 mánaðir ella longur

Veit ikki

RT. 39

Síða 39

Spurningar til einstaklingar – persónur 6 framhald
E12

ID_E23

Hvussu er heilsan hjá tær í mun til tín aldur?

Sera góð

 

Góð

Hampulig Ring





E15
Tey, sum eru 15 ár ella
eldri halda fram við spurningi E16

Sera ring


Tey sum eru 14 ár ella yngri eru liðug.
Takk fyri ómakin!

E13

ID_E25

Eru aðrir persónar í húskinum, sum ikki
hava svarað spurningunum, so vinarliga lat
teimum spurnablaðið.

Bert tú nakað varandi brek?

Ja

Nei


E16
E14

IDE16

Hvør var formliga hjúnastøða tín 11. november?

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

Nei

Ja


ID_E5

Ongantíð gift/ur

Í fyrstu giftu

Uppafturgift/ur aftan á einkjustøðu

Uppafturgift/ur aftan á skilnað

Sundurlisin (separerað/ur)

Fráskild/ur

Einkja ella einkjumaður


 Far til E15

Hvat er tað fyri bústaður?

Annar bústaður tá eg eri burturi

í arbeiðsørindum

Annar bústaður í samband við

skúlagongd ella lesnað

E17

Bústaður hjá faðir ella móðir


(t.d. har børn búgva upp á skift hjá foreldrum)

Annar bústaður í samband við umlætting,


Hevur tú børn, sum búgva uttanlands?
Nei
 Far til E18


Ja


røkt, sjúkraviðgerð o.l.

Summarhús

Annar bústaður, sum húskið hevur

at ráða yvir

Hvussu nógv børn hjá tær
búgva uttanlands, upplýs tal:
Hvussu nógv av teimum eru í
útbúgvingarørindum, upplýs tal:

Annað

Um hesin bústaður
er í Føroyum, upplýs
so postnummar:

F O –

Í hvørjum londum búgva børnini hjá tær?

Í Danmark

Í øðrum Norðurlondum

Uttan fyri Norðurlond


Um hesin bústaður er uttan fyri Føroyar,
upplýs so landið, bústaðurin er í:

E18
Hevur tú ommu- ella abbabørn í útlondum?

Nei

Ja, í Danmark

Ja, í øðrum Norðurlondum

Ja, í øðrum londum


Síða 40
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RT. 40

ID_E13

Spurningar til einstaklingar – persónur 6 framhald
E19

ID_E11

E23

ID_E80

 Bert kvinnur skulu svara hesum spurningi.

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.

Hvussu nógv børn hevur tú borið í heim?
Einki  Far til E20

Hvørja kristna kirkju hevur tú tilknýti til?

Fólkakirkjuna ella aðra protestantiska kirkju
Rómversk/katólsku kirkjuna

Eysturortodoksu kirkjuna

Aðra kristna kirkju
Onga


Eitt ella fleiri, upplýs tal
Hvussu gomul vart tú,
tá ið tú átti fyrsta barnið?

Hvørjar kristnar fríkirkjur ella samkomubólkar
hevur tú tilknýti til?
E20

ID_E21

 Vel øll, ið passa.

Samkomur nærri fólkakirkjuni
Missións- og meinigheitshús,
Frelsunarherin, KFUM/K o.a.

 Tey, sum hava føroyskt sum móðurmál fara til
næsta spurning.

Hvussu væl dugir tú føroyskt?
Sera væl
Væl

Tosi føroyskt
Skilji føroyskt







Brøðrasamkomuna
Ikki væl

Karismatiskar samkomur
Hvítusunnusamkomur o.a.

Als ikki




E21

Adventistasamkomuna
Jehova Vitni
Aðrar
Onga
ID_E19

Hvussu lýsir tú tín tjóðskap?

 Vel øll, ið passa.

Føroyingur
Danskari

E24

Grønlendingur
Íslendingur

ID_E28

 Bert tey, sum hava arbeiði ella eru undir útbúgving
ella í læru, skulu svara hesum spurningi.



Annað, upplýs:

Hvussu ferðast tú vanliga til arbeiðs-/
útbúgvingarstaðið?

 Vel bara ein møguleika. Um tú nýtir fleiri hættir,
vel so tann mátan, har mest tíð verður brúkt.

Ferðist vanliga ikki til arbeiðs-/

E22

útbúgvingarstað
Við
 bussi ella ferju
Koyri við egnum bili

Sum ferðandi í bili

Á súkklu ella til gongu

Á annan hátt


ID_E24

 Tað er sjálvboðið at svara hesum spurningi.
Hvørja trúgv hevur tú?

Hvussu langa tíð brúkar tú tilsamans at ferðast til
arbeiðs-/útbúgvingarstaðið?

 Gevið gætur, at spurt verður bara um tíðina
til arbeiðs-/útbúgvingarstaðið.

Upplýs minutttal:

RT. 41

Síða 41

Persónur 6

Kristindóm

Islam

Hinduismu

Buddismu

Jødadóm

Sikh

Aðra trúgv

Onga


Spurningar til einstaklingar – persónur 6 framhald
E25

ID_E26

E29

Hvør er tann hægsta útbúgvingin, tú ert liðug/ur við?
Havi ikki útbúgving
 Far til E32

Gjørdi tú nakað ólønt røktar- ella
umsorganararbeiði seinastu 7 dagarnar?

 Tað er hjálpt sjúkum, gomlum ella brekaðum
heima ella uttan fyri heimið.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


ID_E31

Grundskúlin 1.-7. flokk  Far til E32

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

Framhaldsskúlin 8.-10. flokk,


real, millumskúli o.t. Far til E32

Styttri útbúgvingar og skeið, t.d. kokkaskeið


E26

ella húsarhaldsskeið (upp í eitt ár)

ID_E27

Gjørdi tú nakað húsligt arbeiði heima
seinastu 7 dagarnar?

Miðnámsskúli, studentaskúli, HF,
HH, fiskivinnuskúli o.t.

 t.d. vask, mat- og reingerð, umvæling, ørindir
og annað, sum hoyrir til húsligt arbeiði.

Nei

Ja, færri enn 5 tímar

Ja, 5 til 14 tímar


Handverkara- ella aðra yrkisútbúgving
innan t.d. handil, prent ella bygging

Ja, 15 til 29 tímar
Ja, 30 tímar ella meir

E27

1-2 ár á hægri lærustovni, exam og aðrar
diplomútbúgvingar
Styttri útbúgving frá hægri lærustovni,


ID_E30

bachelor o.t.

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

Ja


Longri útbúgving frá hægri lærustovni,

cand.mag, mag.art, master o.t.

Nei


Doktaraheiti, PhD, lic, o.t.

E28

ID_E29

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

Ja, 20 tímar um vikuna ella fleiri (fulla tíð)
Ja, færri enn 20 tímar um vikuna


E30
Hvat er heitið á hægstu útbúgvingini,
tú ert liðug/ur við?

 Skriva so neyvt sum gjørligt.

Er skúlin ella lærustaðið í Føroyum?

Ja, upplýs postnummar:

F O –

Nei, upplýs land:

Møtir tú hvørja viku á skúla ella lærustaði?

Ja


Nei

Ert tú fjarlesandi t.d. um internetið?

Ja

Hvat ár varð útbúgvingin lokin?

Nei

Lesur tú heima?

 Sjálvlesandi, skrivar sergrein heima o.t.


Síða 42

Ja

Nei


RT. 42
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Spurningar til einstaklingar – persónur 6 framhald
E31

E34

ID_E34

Hvar tókst tú hægstu útbúgving tína?

Hvat av hesum gjørdi tú í síðstu viku?

 Vel øll, ið passa.

Í Føroyum

Í Íslandi


Í Danmark
Í Norra
Í Svøríki
Í Finnlandi
Aðrastaðni, upplýs land/lond:

ID_E36

 Vel øll, ið passa.

Í Grønlandi


Arbeiddi í løntum arbeiði annaðhvørt sum
løntakari, sjálvstøðug/ur, sum freelance,
í starvsvenjing ella annað

Í Álandi

Til skips ella var heima millum túrar
Arbeiddi uttan løn á egnari fyritøku

ella familjufyritøku
Var burturi frá arbeiði tí eg var sjúkrameldað/
ur, í barsilsfarloyvi, ella hevði frí frá arbeiði

E32

ID_E35

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

Gjørdi tú nakað av omanfyristandandi?
Ja
 Far til E40


Nei

 Vel bara eitt.

E35

Inntøkur
Lønarinntøka
Inntøka av egnum virki
Inntøka av ognum ella øðrum íløgum

ID_E37

Hevur tú seinastu 4 vikurnar leitað eftir arbeiði?

 t.d. spurt, lýst ella leitað á internetinum ella í bløðunum ella vent tær beinleiðis til arbeiðsgevara.

Pensjónir
Almannapensjónir (fólka- og fyritíðarpensjón)

Tænastumanna- og aðrar almennar pensjónir
Pensjón av øðrum slagi enn almenn

Stuðul
Stuðul í samband við sjúku ella barnsburð

Arbeiðsloysisstuðul
Lestrarstuðul
Stuðul
úr aðrari stuðulsskipan


Ja

Nei

E36

ID_E38

Um tú hevði fingið boðið arbeiði í síðstu viku,
hevði tú so kunnað byrjað áðrenn 2 vikur?

Ja

Nei

E37

ID_E39

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

Aðrar keldur
Lán, uppspardur peningur ella søla av ognum

Inntøka hjá hjúnafelaga/samlivara
Stuðul frá foreldrum ella aðrari familju
Annað uppihald


Ja

Nei

E38

ID_E40

Hvørjum av hesum støðunum vart tú í í síðstu viku?
E33

ID_E46

 Vel øll, ið passa.

Ja


Nei

RT. 43

Síða 43

Persónur 6

Hevði lagt frá mær (við ella uttan eftirløn)
Var lesandi
Tók mær av heiminum ella familju
Var óarbeiðsfør/ur vegna langtíðarsjúku ella brek
Arbeiðsleys/ur
Ongum av hesum støðunum

Ert tú limur í nøkrum fakfelagi (yrkisfelagi)?

Spurningar til einstaklingar – persónur 6 framhald
E39

E44

ID_E41

ID_E47

Hvat slag av høvuðsstarvi hevur ella hevði tú?

Hevur tú nakrantíð havt arbeiði?

 Høvuðsstarvið er har tú vanliga arbeiðir ella har tú

Ja, skriva so árið tú seinast arbeiddi:

arbeiðir flestar tímar. Um tú ikki arbeiðir, svara so út frá
tínum seinasta høvuðsstarvi. Vel tað, sum passar best.

 Far til E44

løntakari, sjómaður
sjálvstøðug/ur vinnurekandi ella freelance'ari
uttan fólk í arbeiði

Nei, eg havi ongantíð havt arbeiði.
Takk fyri! Tú ert liðug/ur at svara.

E40

sjálvstøðug/ur vinnurekandi við fólki í arbeiði
hjálp hjá familjufyritøku, báti, garði
ella tílíkum, tó uttan at vera beinleiðis lønt/ur

ID_E42

Hvar er títt arbeiðsstað í tínum høvuðsstarvi?
er har tú vanliga arbeiðir ella har
 Høvuðsstarvið
tú arbeiðir flestar tímar. Um arbeiðsstaðið skiftir,

E45

men arbeiðsdagurin byrjar á føstum stað, skriva
so postnummarið, har tú byrjar arbeiðsdagin.

Hvat er ella var títt fulla starvsheiti?

dømis, FÓLKASKÚLALÆRARI, BILMEKANIKARI,
 Til
DEKKARI, NÁMSFRØÐINGUR.

Á landi í Føroyum
F O –
Upplýs postnummar:
Eg arbeiði heima ella út frá heiminum
Eg havi arbeiðspláss á sjónum
Eg møti ikki á føstum arbeiðsstaði

Eg arbeiði uttanlands, upplýs land:


ID_E43

Hvussu nógv fólk starvast á tínum arbeiðsplássi?

Ert tú ella vart tú leiðari fyri onnur?


Ja

Her verður hugsað um tína deild ella
tína eind á arbeiðsplássinum.

1-4
5-9

10-19
20-49

50-99
100 ella fleiri

E42

1-9

10-24

Fleiri enn 25

E47

ID_E44

ID_E61

Í tínum høvuðsstarvi, hvat er
ella var navnið á arbeiðsplássinum?

tú ert (ella vart) sjálvstøðug/ur, skriva so
 Um
navnið á virkinum.

Nei


E43

Nei

Hvussu nógv ert tú ella vart tú leiðari fyri?

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

Ja


ID_E50

ID_E45

Hvussu nógvar tímar arbeiðir tú vanliga
um vikuna í tínum høvuðsstarvi?

15 ella færri

16-34

Arbeiðsplássið hevur (ella hevði) einki navn,
til dømis freelance ella arbeiði fyri persón

35-47
48 ella fleiri

Arbeiðir tú tað tímatalið, tú kundi hugsað tær?

Ja, tímatalið er passaligt

Nei, eg kundi hugsað mær fleiri tímar

Nei, eg kundi hugsað mær færri tímar


Síða 44

 Takk fyri! Eingir spurningar eru eftir til persón 6.
 Um nakar er eftir at svara í húskinum, halt so fram.
RT. 44

Svanamerktur prentlutur, 541 705



E46

Prent: Føroyaprent

E41

ID_E48

