Álit
í
ungdómstingmáli nr. 12/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
fólkaskúlan (Skeið í fyrstuhjálp)
Billa Winther Jákupsdóttir, Emma Clarita Sakarisson, Sólja Kallsberg og Jóan Petur Olsen hava
vegna Nám X í Eysturskúlanum lagt málið fram tann 3. februar 2020, og eftir 1. viðgerð tann 3.
februar 2020 er tað beint Trivnaðarnevndini.
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 3. februar 2020.
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð frá Reyða Krossi.
Ein samd nevnd heldur, at hetta er eitt gott uppskot, tí at tað vísir seg, at óhapp henda oftari enn
man heldur, heima og í skúlanum. Eisini hevur tíðin so sera nógv at siga. Um ein persónur t.d. fær
hjartasteðg, so minkar møguleikin fyri at yvirliva við 10% fyri hvønn minutt sum gongur. Tað kann
taka langa tíð hjá sjúkrabili at koma fram, serliga úti á bygd, og tí er tað hvør minuttur sum telur.
Vit sum næmingar í fólkaskúlanum føra okkum ótrygg, at tað ikki er eitt krav, at lærarar regluliga
fáa skeið í fyrstuhjálp. Við hesum uppskoti fáa bæði næmingar og lærarar regluliga skeið í
fyrstuhjálp.
Reyði Krossur mælir til, at skeið í fyrstuhjálp eigur at verða endurtikið annaðhvørt ár, soleiðis at
man ikki gloymir, hvussu man skal bera seg at og eisini tí, at nýggir mátar at geva fyrstuhjálp koma
fram.
Reyði Krossur vísti á, at tey hava møguleika fyri at halda skeið fyri lærarum, soleiðis at hesir kunnu
blíva instruktørar.
Tað er líka umráðandi at duga at bjarga einum lívi, sum at duga at greina, tulka, skriva stílar,
verkætlanir og annað í skúlanum.
Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Ungdómstinginum til at samtykkja uppskotið.
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