Leiðreglur, tá lesandi á Setrinum kenna seg niðrandi viðfarin

Setrið góðtekur ikki niðrandi atburð
Setrið strembar eftir at hava eitt ábyrgdarfult lestrar- og arbeiðsumhvørvi, har trivnaður og opinleiki
verða raðfest fremst.
Setrið góðtekur ikki niðrandi, ófólkaligan ella ágangandi atburð so sum happing, mannamun,
kynsligan ágang, hóttanir ella kropsligan og sálarligan harðskap.
Undir hesar leiðreglur kemur ikki bert kyn, men eisini niðrandi atburður í sambandi við aldur,
húðarlit, tjóðskaparligan ella etniskan uppruna, trúgv, skerdan yrkisførleika, kynsligan samleika og
politiska sannføring.

Soleiðis handfara vit mál um niðrandi atburð
Leiðreglurnar lýsa, hvussu Setrið handfer mál um niðrandi atburð, og hvussu stovnurin tekur sær av
lesandi, ið kenna seg niðrandi viðfarin av øðrum lesandi ella starvsfólkum á Setrinum.
Allar fráboðanir um niðrandi atburð verða tiknar í álvara, og tú kanst altíð venda tær til okkara í
trúnaði.

Mannagongd
Niðrandi atburður kann vera ymiskur í grovleika. Um tú sum lesandi ert kennir teg niðrandi viðfarnan
ella hevur verið vitni til niðrandi atburð, kanst tú altíð venda tær til lestrarvegleiðingina á tínari deild.
Lestrarvegleiðingin hevur tagnarskyldu. Tú kanst tosa við vegleiðaran um upplivingina, og vegleiðarin
kann vegleiða teg, hvussu tú boðar frá niðrandi atburði á røttum staði. Eru onnur starvsfólk á
Setrinum, sum tú hevur álit á, kanst tú eisini venda tær til ein teirra.

Niðrandi atburður millum lesandi
Um tú sum lesandi vilt boða frá máli um niðrandi atburð millum lesandi, skal hetta gerast við at
senda eina klagu til avvarðandi dekan. Tá dekanurin hevur fingið klaguna, verður tú boðin til eina
samrøðu. Tú hevur rætt til at hava ein hjásitara við til samrøðuna. Eftir tað verður klagan send tí
lesandi, sum hevur borið seg niðrandi at, og viðkomandi verður eisini boðin til eina samrøðu við
dekanin um málið. Eftir hetta avger dekanurin, um viðkomandi skal fáa eina munnliga átalu ella ikki.

Metir dekanurin, at talan er um grovan, niðrandi atburð, ella at talan er um afturvendandi niðrandi
atburð í fleiri førum, sendir dekanurin rektaranum eina frágreiðing um málið. Rektarin tekur støðu út
frá frágreiðingini, um tann lesandi, ið klagað verður um, skal hava munnliga ella skrivliga átalu.
Er grundaður illgruni um revsiverda gerð, verður tann, ið hevur forbrotið seg, meldaður til løgregluna
við samtykki frá órættaða.

Niðrandi atburður millum starvsfólk og lesandi
Er talan um niðrandi atburð frá starvsfólki á Setrinum mótvegis lesandi, skal málið fráboðast næsta
leiðara hjá starvsfólkinum. Um tú ivast, hvør leiðarin hjá starvsfólkinum er, kanst tú spyrja teg fyri á
Lestrarskrivstovuni, deildarskrivstovuni ella hjá lestrarvegleiðingini. Mál um niðrandi atburð, har
starvsfólk er partur av málinum, verða viðgjørd sambært starvsfólkaleiðreglunum á økinum, sum eru
soljóðandi:
Leiðarin hjá viðkomandi kannar málið og fær greiðu á støðuni í samráð við HR-deildina. Leiðarin
tosar við partarnar fyri at kanna, um støðan kann loysast við mekling.
Leiðarin, saman við álitisfólki ella trygdarumboði, bjóðar órættaða neyðugu hjálpina, so sum mekling
millum partarnar ella sálarfrøðiliga viðgerð.
Um tann, ið hevur forbrotið seg, er starvsfólk á Setrinum, kann viðkomandi – alt eftir umstøðunum –
verða loystur úr starvi sínum fyribils, meðan málið verður kannað. Um talan er um starvsfólk á
Setrinum, sum hevur forbrotið seg, skal leiðarin, í samráð við HR-deildina, gera av, um misgerðin skal
fáa starvsrættarligar fylgjur fyri viðkomandi. Avgerðin verður grundað á, hvørjar umstøðurnar eru,
og hvussu álvarslig misgerðin er. Starvsrættarligu fylgjurnar kunnu til dømis vera: ein átala, ávaring,
uppsøgn ella burturvísing. Er grundaður illgruni um revsiverda gerð, verður tann, ið hevur forbrotið
seg, meldaður til løgregluna við samtykki frá órættaða.
Kærast kann um avgerðir tiknar sambært hesum leiðreglum eftir galdandi lóggávu.

Leiðreglurnar eru viðtiknar á fundi við Trygdarbólkin tann 19. februar 2021, Samstarvsnevndina tann
22. februar 2021 og Ráð teirra lesandi tann 3. mars 2021.

