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Barnaansing 
í KFUM í Havn

Treytaó av endaligari góðkenmng 
verður sokt eftir:
-  leiðara til Barnaansingma í KFUM í 

Havn 30 tímar um vikuna. Umsokj- 
arin skal hava útbúgvmg sum frí- 
tíðarpetagogur/barnagarðspeta- 
gogur/lærari,

-  einum hjálparfólki 30 tímar um vik- 
una,

-  einum hjáiparfólki 20 tímar um vik- 
una,

fra 1. august 1993 fyribils í eitt ár.
Lon sambæn sáttmála millum Foroya 
Petagogfelag og Foroya Landsstýri
Barnaansingin er eitt frítíðarheim, har 
pláss er fyn 24 bornum í aldnnum 6 -8  
ár.
Nærri upplýsingar um storvini fáast í 
KFUM, tlf 11824, mánadag-friggja- 
dag kl. 14.00-15.00.
Umsóknarfreist: 15. juli 1993.
Sknvlig umsókn verður at senda til: 

Barnaansingin í KFUM 
Postsmoga 86 
110 Tórshavn

/ ------------------------------------------------------------------- \

Pedagogar
Sokt verður eftir pedagogum  at 
byrja 1. sept. til Húsið undir Brúnni, 
ið er bustovnur undir Andveikra-
verndini.
Á bústovninum búgva seks menn- 
ingartarnað, umframt ein, ið er 
knýttur at husinum.
Hja okkum eru arbeiðsuppgávurnar 
nógvar og fjolbroyttar og tað er av 
stórum týdningi, at tey, ið sett verða, 
kunnu arbeiða sjalvstoðugt, átaka 
sær peda-gogiskar uppgávur og 
hava góð samstarvsevnir.
Lon og setanarviðurskifti sambært 
sáttmala millum Pedagogfelagið og 
Landsstýrið.
Talan er um 3 storv, 35 tim ar hvorja 
viku og skiftandi arbeiðstíðir.
Umsoknir skulu vera okkum í hendi 
innan 1. aug.

Bert fólk við pedagogútbúgving, 
m/k, kunnu sokja storvini.
Nærri upplýsingar um storvini fáast 
við at tosa við Sigrið Dalsgaard á tlf. 
11442.

Húsið undir Ðrúnni 
Borkugota 1 

100 Tórshavn

H a l d i ð  sosialin

Tiðindablaðið

Sknvarin í oljuráMtgginnarnevndini handar Ifigmanni drúgva áliúfl Mynd kalrrtar

O lju- og undir- 
grundarálitið 
latið landsstýrinum
Føroya landsstýrí lckk 
tríggjadagin frágrciftirg frá 
ncvndini, ið scit varð U. 
descmbcr 1992 at hjálpa 
iandsstyrínum at lcggja tilr 
ætus stcvnu sína viðvíkj- 
andi nýisluni av rácvnum í 
foroysku undirgrundini 
(oljuráðlcggingamevnd- 
ini).

Nevndin hevur arbeitt 
skjóu og væl og hevur nú 
lalið landsstýrinum drúgvt 
álil, ið viðger spumingar, ið 
kunnu væntast at taka seg 
upp, verður fanð at leita 
cftir og at úlvinMa olju og 
gass (kolvctni) úr undir- 
grund Foroya 

Landsslýn hcvur havt

høvi at fylgja við nevndar- 
arbeiðmum og hcldur, at á- 
litið frá nevndini fer at vcra 
eilt golt grundarlag undir 
teimuni týdningarmikluav 
gerðum. íð landssiýri og 
løgting skulu taka í næstu 
framtíð viðvikjandi undtr- 
grundini.

í áliunum kcmur ncvndin

við itokiligum lilmælum til 
landsins mynduglcikar at 
taka stoðu til, um farast skal 
undæ at leita eftir og at út- 
vinna olju og gass undir 
Føroyum. Vcrður gjort av at 
fara i holt við oljulciung. 
hevur nevndin gjørt upp 
skot til løgungslóg um tiir 
kanningar. Somulciðis hev 
ur ncvndin iløkilig tilmæli 
um al skipa oljufyrisiling og 
framhaldandi kanmng.tr, 
útgrciðingar og lógarfyri 
reikingararbcivði Ncvndin 
skrivar cisíni um land- 
grunnin, landgrunsmarkið, 
jarðfrøði og vánimar at 
finna kolvctni, scismiskar 
kanningar. try gdar- og um- 
hvørvisspumingar, sain- 
spælið millum olju- og 
fískiv mnuogum fíggjar-og 
búskaparspumingar í sam- 
bandi við møguligt kann- 
ingar-, leilingar- og útvinn- 
ingarvirkscmi.

Landsstýrið fer í næstum 
at taka stðu lil tilmæli 
nevndarínnar og miðar í- 
móú at leggja málið fyri 
løgúngið i ólavsøkulingscl- 
uni.

Limirnir í oljuráðlegggingarbólkinum vóru allir savnaðir i Tinganesi. tá 
landsstýrið fekk frágreiðingina. Mynd kalmar


