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1. Inngangur
Funkan Barsil er nú tøk í Lønargreiðsluni. Har skulu tey starvsfólk verða skrásett, sum fara í barsil. Tað skal
skrásetast nær væntaður føðidagur er, síðani nær barnið er føtt, nær starvsfólkið fer í barsil, um mamman
verður sjúkraskrivað, um talan er um fleirburðar, um mamman er einlig og um hon eigur fyri 32. viku.
Fyri almennar stovnar skal eisini verða skrásett, nær avloysari er settur. Umsóknin til Barsilsskipanina verður
eisini gjørd í skipanini.
Skrásetingarnar bera í sær, at tað í lønarupplýsingunum sæst, hvørji starvsfólk eru í barsil, hvat
barsilstíðarskeiðið er hjá einstaka starvsfólkinum, nær starvsfólkið er í barsil við løn og nær tað ikki fær løn og
nær barsil er av. Skrásetingarnar bera eisini í sær, at í lønarhagtølunum sæst, hvussu nógv løn verður goldin til
teirra, sum eru í barsil. Endurgjaldið úr Barsilsskipanini kemur eisini inn aftur á starvið, so endurgjaldið sæst í
lønarhagtølunum.

Tá ið trýst verður á heitið, síggjast ymisku skrásetingarnar, sum kunnu verða gjørdar.

Fyri at gera skrásetingarnar so greiðar, sum til ber, eru tær býttar í at skráseta mammu, pápa, sammóður og
ættleiðing. Tá ið trýst verður á Yvirlit síggjast allar tær skrásetingarnar, sum eru gjørdar, og sum enn ikki eru
endaliga avgreiddar og endaðar.
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2. Skráset mammu
Sum við øllum øðrum fráboðanum, so byrjar alt við, at skrásetarin skrásetur og síðan fær leysgevin tað at
leysgeva.
Tá ið trýst verður á Skráset mammu, kemur skrásetingarmyndin fram. Myndin er býtt í tveir partar.
Vinstrumegin eru teigarnir, sum skrásett skal verða í og høgrumegin er kunningarteigur.

Í kunningarteiginum stendur, hvørji rættindi mamman hevur sambært sáttmála og lóg.

Áðrenn væntaður føðidagur er skrásettur, stendur hvussu nógvar vikur, mamman hevur rætt til – fyri
barnsburð, eftir barnsburð ávikavist við løn og við einans starvsaldri. Tá ið væntaður føðidagur er skrásettur,
koma dagfestingar í tær báðar niðaru linjurnar.

2.1. Skráset væntaðan føðidag
Tað fyrsta, sum skal verða skrásett, er væntaður føðidagur.
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Í teiginum Løntakari síggjast allar kvinnurnar, sum eru í starvi á stovninum.
Tað kann vera, at løntakarin hevur fleiri størv. Størvini koma øll til sjóndar í teiginum Barsilin ávirkar hesi størv.
Er okkurt av størvunum, sum ikki ávirkar barsilin, skal tað verða tikið burtur úr í hesum teiginum.
Seinasti teigurin er Væntaður føðidagur. Fyri at fáa lønarhagtølini røtt, er neyðugt at skráseta og leysgeva
umbønina, áðrenn væntaða føðidagin og áðrenn lønin fyri tann mánaðin verður goldin.
Sum dømi er løntakari her skrásettur, sum hevur væntaðan føðidag 1. juni í 2022.

Tá ið dagfestingin fyri væntaðan føðidag er skrásett, broytist kunningarteigurin.

Í teimum báðum niðastu linjunum standa nú dagfestingarnar fyri, nær løn verður goldin og nær einans
starvsaldur verður vunnin.
Tá ið skrásetarin hevur trýst á Goym ber til at viðhefta skjøl og at skriva viðmerkingar í sambandi við
skrásetingina.
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Viðkomandi skjøl kunnu verða løgd við, so sum váttan fyri væntaðan føðidag.

So er bara eftir at senda til leysgevan.

Leysgevin fær boð um, at hann hevur eina uppgávu at viðgera. Tá ið hann kemur inn í skipanina, sær hann
uppgávuna í Umbønir at viðgera.

Leysgevin sær tær upplýsingar, sum skrásetarin hevur skrásett, og kunningarteigurin er tann sami, sum hjá
skrásetaranum.
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Leysgevin sær skjølini, sum skrásetarin hevur viðheft, og leysgevin kann eisini viðhefta skjøl og skriva
viðmerkingar, áðrenn hann leysgevur umbønina.
Tá ið leysgevin hevur avgreitt sítt, og eru skrásetingarnar, sum tær skulu vera, trýstir hann á Leysgev.

Tá ið lønin er avgreidd, í hesum førinum lønin fyri juni í 2022, so sæst í Lønarkunningini, at hetta starvsfólkið er
í barsil, og á lønarseðlinum hjá starvsfólkinum er frámerkt, at tað fær løn, sum er goldin undir barsil.

2.2. Skráset føðidag
Tá ið barnið er komið í heimin, skal skrásetarin inn aftur at skráseta føðidag og gera barsilsumsóknina. Tá fer
skrásetarin undir Yvirlit, sum er niðasta linja í BARSIL.
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Har síggjast tey starvsfólkini á stovninum, sum eru skrásett at vera í barsil.

Undir LØNTAKARI standa tey við p-tali og navni. Tá ið tað verður trýst á linjuna við tí rætta løntakaranum,
kemur skrásetingarmyndin fram aftur.

Nú hevur skrásetingin fingið eitt barsilsnummar. Barsilsnummarið er eyðmerkingin, sum tryggjar, at
endurgjaldið frá Barsilsskipanini kemur inn á rætta starvið.

Fleiri teigar koma nú eisini til sjóndar, við upplýsingum at skráseta um barsilstíðina.
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Áðrenn føðidagurin er skrásettur, eru hesar upplýsingarnar í kunningarteiginum:

Væntaður føðidagur var 1. juni í 2022. Mamman eigur 7. juni í 2022. Tá ið føðidagurin er skrásettur, broytast
upplýsingarnar í kunningarteiginum. Tíðin fyri barnsburð verður seks dagar longri. Samsvarandi verður
tíðarskeiðið við løn eisini seks dagar longri, og tað við einans starvsaldri verður skumpað seks dagar.

2.3. Mamman er sjúkraskrivað, er einlig, fær fleirburðar ella føðir fyri 32. viku
Ymsar støður hjá mammuni gera, at hon hevur rætt til longri barnsburð. Tað er um hon er sjúkraskrivað, um
hon er einlig, um hon fær fleirburðar ella um hon eigur fyri 32. viku. Tað skal eisini verða skrásett.
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Tað stendur á fleiri av skrásetingarteigununum. Verður trýst á tað, so sæst, hvat er galdandi fyri hesa
skrásetingina.

2.3.1. Sjúkraskriving
Verður mamman sjúkraskrivað, skal verða skrásett, frá hvørjum degi hon er sjúkraskrivað. Undir

stendur:

Kunningin er sett soleiðis upp, at tær síðstu 4 vikurnar undan væntaðari føðing verða ikki skrásettar sum sjúka,
men sum barsil, tí tær vikurnar hava allar mammur rætt til.
Verður mamman t.d. sjúkraskrivað 1. apríl, er tað 8 vikur og 5 dagar fyri væntaða føðing. Barsilsskipanin
endurrindar frá tí degi, 8 vikur eru eftir til barnsburð.
Tær síðstu 4 vikurnar verða roknaðar sum barsil, so sjúkraskrivingin verður 4 vikur og 5 dagar, og av teimum
geva 4 vikur rætt til endurgjald.
Hetta hevur í flestu førum onga avmarkan á lønina hjá mammuni, tí hon hevur rætt til løn frá
arbeiðsgevaranum, tá ið hon er sjúk. Harafturímóti avmarkar tað endurgjaldið, sum arbeiðsgevarin fær frá
Barsilsskipanini.

2.3.2. Mamman er einlig ella hon fær fleirburðar
Er mamman einsamøll við barninum, hevur hon rætt til fýra vikur eyka. Tá skal frámerkið verða sett í teigin
Einlig.
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Tær fýra vikurnar verða lagdar afturat tíðini eftir barnsburð við einans starvsaldri, soleiðis at tær fara úr 24
vikum upp í 28 vikur. Dagfestingin í niðastu linju verður samsvarandi longd fýra vikur.

Fær hon fleirburðar, hevur hon eisini rætt til fýra vikur afturat. Tá verður á sama hátt sett frámerkið í teigin
Fleirburðar, og barsilstíðin verður longd fýra vikur.

2.3.3. Føðing fyri 32. viku
Serlig áseting er eisini galdandi, um barnið verður føtt fyri 32. viku. Í kunningini til tann teigin stendur:

Vit taka sum dømi, at mamman eigur 1. mars í 2022. Hon varð sett at eiga 1. juni, so tað er fyri 32. viku. Tær 4
vikurnar fyri barnsburð fella burtur og 8 vikur verða lagdar aftur at teimum 24 vikunum, sum hon hevur rætt til
við einans starvsaldri.
Føðidagurin skal verða skrásettur og frámerkið skal eisini verða sett í Føðing fyri 32. viku.
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Í kunningarteigin koma so hesar upplýsingarnar:

2.4. Barsilstíðarskeið
Tað seinasta, sum skal skrásetast undir barsilstíðini, er barsilstíðarskeiðið. Tað eru tvær tær niðastu linjunar í
kassanum, sum hevur yvirskriftina Barsilstíðin.

Skipanin setur sum uppskot tær dagfestingarnar, sum standa í kunningarteiginum. Í hesum førinum frá 1. mars
í 2022 til 27. mars í 2023.
Tað kann vera, at hetta ikki eru tær røttu dagfestingarnar. Tað kann eisini vera, at foreldrini býta
barsilsfarloyvið sínámillum. Eisini kann henda, at tey skiftast um at vera í barsil, soleiðis at fleiri tíðarskeið skulu
skrásetast fyri, í hesum førinum, mammuna. Hvørja ferð, dagfesting verður skrásett í eina linju, kemur ein nýggj
skrásetingarlinja til sjóndar.

3. Fylla út umsóknina at senda Barsilsskipanini - mamman
So er eftir at gera skrásetingarnar, sum skulu í umsóknina til Barsilsskipanina.
Fyrst eru tað upplýsingar um arbeiðsgevaran.
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Skipanin setur navnið á stovninum og V-talið í, og hon setur skrásetaran at vera ábyrgdarpersónin. Tí standa
navn og teldupostur hjá skrásetaranum í teigunum. Skipanin hevur ikki telefonnummarið, og tað má
skrásetarin tí skriva í teigin.

Er tað ein annar enn skrásetarin, sum er ábyrgdarpersónur, skulu navn, teldupostur og telefonnummar hjá tí
persóninum verða skrivað í.
Síðan skal arbeiðsgevarin skrivað upplýsingar um løntakaran. Skipanin kemur við uppskoti um A-inntøku, og
undir sæst inntøkan teir seinastu fýra mánaðirnar.
Eisini verður spurt, nær løntakarin byrjaði hjá arbeiðsgevaranum, og um løntakarin arbeiðir hjá
arbeiðsgevaranum í barsilstíðini.

Hevur løntakarin arbeitt styttri enn eitt ár, kemur ein nýggjur teigur fram, har byrjanardagurin skal verða settur
í.
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Arbeiðir løntakarin hjá arbeiðsgevaranum í barsilstíðini, verður Ja sett í teigin, og tá koma tríggir nýggir teigar
fram, sum skrásett skal verða í.

Almennir arbeiðsgevarar skulu seta avloysara, fyri at fáa endurgjald úr Barsilsskipanini. Tí skulu verða skrivaðar
dagfestingar fyri, nær avloysari er settur. Hetta er sjálvandi bara galdandi, um avloysari verður settur.

Tá ið dagfestingar eru settar í, kemur ein nýggj skrásetingarlinja fram. Tað kann vera, at avloysari ikki er settur
út í eitt allan barnsburðin.

Treytin at seta avloysara, fyri at fáa endurgjald, er ikki galdandi fyri t.d. kommunur og eldrasamstørv. Hjá
teimum koma tí hesir teigarnir ikki fram.
Til seinast eru skrásetingar, sum løntakarin skal fylla út. Vit hava hugsað okkum, at arbeiðsgevarin skrivar hetta
fyri løntakaran. Løntakarin skal skriva undir umsóknina, áðrenn hon verður send.

Hevur løntakarin rætt til barsilspening úr øðrum landi, skal Ja verða skrivað í fyrsta teigin.
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Byrjaði løntakarin á arbeiðsmarknaðinum fyri styttri enn einum ári síðan, skal tað verða valt í aðru linju. Tá
kemur ein nýggjur teigur fram, har byrjanardagurin skal verða skrivaður í.

Triði spurningurin er, um løntakarin hevur tilknýti til fleiri arbeiðsgevarar í barsilstíðini. Hevur hann tað, skal Ja
verða valt, og so koma tveir nýggir teigar fram at fylla út.

Skrivað skal verða, hvørjir arbeiðsgevararnir eru.
Nú verður eisini spurt, um løntakarin er partvíst í arbeiði í barsilstíðini. Er hann tað, so er svarið ja og fleiri
teigar koma, sum tað skal verða skrásett í.

Tað kann vera, at tað er neyðugt at skriva onkrar viðmerkingar til Barsilsskipanina. Um so er, so verður tað gjørt
í teiginum Viðmerkingar.
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Viðkomandi skjøl kunnu verða viðheft. Verða tey viðheft her, eru tey tøk í Lønargreiðsluni og síggjast eisini í
Lønarkunningini, undir tí einstaka starvsfólkinum. Eisini ber til at skriva viðmerkingar til t.d. leysgevan.

Dømi
Vit hava skrásett eina mammu, sum var sett at eiga 1. juni í 2022, sum átti 7. juni, og sum fekk fleirburðar.
Í kunningarkassanum stendur tá:

Mamman hevur arbeitt hjá arbeiðsgevaranum í meira enn eitt ár, hon arbeiðir ikki í barsilstíðini, og hon hevur
ikki tilknýti til fleiri arbeiðsgevarar í barsilstíðini.
Avloysari er settur alla barsilstíðina, t.e. frá 4. mai í 2022 til 5. juni í 2023.
Nú ber til at gera barsilsumsóknina. Hon kann verða gjørd, áðrenn trýst verður á Send til leysgevingar.

GEV GÆTUR!
Tað er alneyðugt at minnast til at leysgeva umsóknina, tí tað er fortreytin fyri at fáa skrásetingarnar í
lønarskipanina. Tá ið skrásetingarnar eru komnar í lønarskipanina, steðgar lønin, tá ið hon skal, og starvsaldur
verður roknaður rætt, eisini fyri ta tíðina, starvsfólkið ikki fær løn. Eisini er tað fortreyt fyri at fáa røtt
lønarhagtøl.
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4. Ger og send barsilsumsóknina
Ovast á skrásetingarmyndini eru nú fýra teigar.

Tá ið trýst verður á Ger barsilsumsókn ger skipanin eitt pdf skjal, sum er umsóknin til Barsilsskipanina.
Er okkurt í umsóknini, sum ikki er rætt skrásett, ella sum manglar at verða skrásett, stendur ovast í umsóknini,
at hon er ófullfíggjað.

Teigarnir, sum eru ófullfíggjaðir, eru skrivaðir við reyðum. Er A-inntøkan um mánaðin t.d. ikki ásett, so verður
tann teksturin skrivaður við reyðum og sær soleiðis út:

Eru allir teigar skrásettir soleiðis, sum teir skulu, so sær umsóknin soleiðis út:
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Neyðugt er at skriva umsóknina út, tí arbeiðsgevari og løntakari skulu skriva undir. Umsóknin kann so verða
send Barsilsskipanini í teldubrævið ella í vanligum brævi. Niðast í umsóknini stendur, hvørji skjøl skulu verða
send við til Barsilsskipanina.

Undirskrivaða umsóknin skal verða viðheft í Lønargreiðsluni og markað Barsilsumsókn. Hetta verður gjørt í
teiginum Skjøl.

Tá ið skjal verður viðheft, ber til at marka tað við einum av hesum heitunum:

Nú er klárt at senda umsóknina til Barsilsskipanina. Tað verður gjørt ovast á skrásetingarmyndini við at trýsta á
Send barsilsumsókn. Øll tey viðheftu skjølini fara við, tá ið trýst verður á henda knøttin.

20

Barsilsumsóknin skal verða markað Barsilsumsókn. Er hon ikki tað, koma hesi feilboðini:

5. Pápi ella sammóður
5.1. Skráset pápa
Skrásetingin fyri pápa og fyri sammóður eru so líkar, at her verður bara greitt frá, hvussu pápin verður
skrásettur.

Tá ið trýst verður á Skráset pápa, kemur skrásetingarmyndin fram. Myndin er býtt í tveir partar. Vinstrumegin
eru teigarnir, sum skulu verða skrásettir, og høgrumegin er kunningarteigur.

Í kunningarteiginum stendur, hvørji rættindi pápin hevur sambært lóg og sáttmála.

Áðrenn føðidagur er skrásettur, stendur hvussu nógvar vikur, pápin hevur rætt til.
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Til pápan eru markaðar 4 vikur. Tær standa fyrst í kunningini. Aftan á 14. viku eftir barnsburð kunnu foreldrini
býta barsilsfarloyvið sínámillum. Tað er kunnað um mitt í kunningarkassanum.
Tá ið føðidagurin er skrásettur, koma dagfestingar í tær báðar niðaru linjurnar.

5.2. Skráset føðidag
Tað fyrsta, sum skal verða skrásett, er føðidagur.

Í teiginum Løntakari síggjast allir menninir, sum eru í starvi á stovninum.
Tað kann vera, at løntakarin hevur fleiri størv. Størvini koma øll til sjóndar í teiginum Barsilin ávirkar hesi størv.
Er okkurt av størvunum, sum ikki ávirkar barsilin, verður tað tikið burtur úr í hesum teiginum.
Seinasta teigurin er Føðidagur. Sum dømi er føðidagurin her skrásettur at vera 7. juni í 2022.

Tá ið dagfestingin fyri føðidag er ásett, broytist kunningarteigurin.
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Í ovara parti stendur nú, í hvørjum tíðarskeiði pápin kann fara í barsil samstundis sum mamman. Tað eru tær
fýra vikurnar við ongari løn, sum eru markaðar til hansara.
Í teimum báðum niðastu linjunum standa dagfestingarnar fyri, nær pápin hevur rætt til barsil við løn – um so
er, at pápin er í barsil alla ta tíðina, foreldrini kunnu býta barsilsfarloyvið sínámillum.
Tá ið skrásetarin hevur trýst á Goym, ber til at viðhefta skjøl og at skriva viðmerkingar í sambandi við
skrásetingina.

Viðkomandi skjøl kunnu verða løgd við, t.d. váttan fyri væntaðan føðidag. So er bara eftir at senda til
leysgevan.
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Leysgevin fær boð um, at hann hevur eina umbøn at avgreiða. Tá ið hann kemur inn í skipanina, sær hann hana
í Umbønir at viðgera.

Leysgevin sær tær upplýsingar, sum skrásetarin hevur skrásett, og kunningarteigurin er tann sami, sum hjá
skrásetaranum.

Leysgevin sær skjølini, sum skrásetarin hevur viðheft, og leysgevin kann eisini viðhefta skjøl og skriva
viðmerkingar, áðrenn hann leysgevur umbønina.
Tá ið leysgevin hevur avgreitt sítt, og eru skrásetingarnar, sum tær skulu vera, trýstir leysgevin á Leysgev.

Tá ið leysgevin hevur leysgivið, koma boðini beint í lønarskipanina.
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Fyri at skrásetingin skal fáa sítt barsilsnummar, er neyðugt at skráseta føðidagin fyrst og leysgeva, soleiðis at
skrásetingarnar koma í lønarskipanina, tí lønarskipanin skapar barsilsnummarið.
Tá ið næsta lønin er avgreidd, so sæst í Lønarkunningini, at hetta starvsfólkið er í barsil, og á lønarseðlinum hjá
starvsfólkinum er frámerkt, at tað fær løn, sum er goldin undir barsil.

5.3. Skráset barsilstíðina
Tá ið umbønin er leysgivin, kann skrásetarin skráseta barsilstíðina hjá pápanum. Skrásetarin fer undir Yvirlit,
sum er niðasta linja í BARSIL.

Har síggjast tey starvsfólkini á stovninum, sum eru skrásett at vera í barsil.

Undir LØNTAKARI standa tey við p-tali og navni. Tá ið tað verður trýst á linjuna við tí rætta løntakaranum,
kemur skrásetingarmyndin fram aftur.

Nú hevur skrásetingin fingið eitt barsilsnummar. Barsilsnummarið er eyðmerkingin, sum tryggjar, at
endurgjaldið frá Barsilsskipanini kemur inn á rætta starvið.
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Fleiri teigar koma nú eisini til sjóndar, við upplýsingum at skráseta um barsilstíðina.

Fáa foreldrini fleirburðar, ella eigur mamman fyri 32. viku, skal tað verða skrásett í hesi myndini. Tað ávirkar,
hvussu nógvar vikur foreldrini kunnu býta sínámillum eftir 14. viku.
Tað stendur á fleiri av skrásetingarteigunum. Verður trýst á tað, so sæst, hvat er galdandi fyri hesa
skrásetingina.
Fyri fleirburðar til dømis stendur:

Tær fýra vikurnar verða lagdar afturat tíðini eftir barnsburð við einans starvsaldri, soleiðis at tær fara úr 24
vikum upp í 28 vikur. Dagfestingin í niðastu linju verður samsvarandi longd fýra vikur.
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Í barsilstíðarskeiðnum eru fýra vikur, sum eru markaðar til pápan. Henda tíðin kann verða tikin í fleiri umførum.

Hvørt tíðarskeiðið skal tó vera minst 7 dagar. Verður eitt tíðarskeið skrásett, sum er styttri enn sjey dagar, so
koma eini feilboð, tá ið trýst verður á Goym.

Aftan á 14. viku kunnu foreldrini býta barsilsfarloyvið sínámillum. Tað verður skrásett í kassanum, sum eitur
Barsilstíðarskeið (aftan á 14. viku).

5.4. Fyll út umsóknina at senda Barsilsskipanini
Upplýsingarnar á umsóknarblaðnum hjá pápanum ella sammóðurini eru stórt sæð teir somu sum hjá
mammuni, so víst verður til 3. part í hesi vegleiðingini.
Einasti munur er, at p-talið hjá mammuni skal eisini verða skrásett.
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Umsóknin er eisini stórt sæð tann sama, burtursæð frá, at tað er ein 11. teigur, har mamman skal vátta.

Neyðugt er at skriva umsóknina út og síðani viðhefta hana, tí arbeiðsgevari, løntakari og mamman at barninum
skulu skriva undir.

5.5. Ger og send barsilsumsóknina
Víst verður til 4. part í hesi vegleiðingini.

6. Barsilstíðin er av
Tá ið tíðin nærkast, at barsilstíðin er av, fær skrásetarin eina áminning í telduposti. Tað verður gjørt fyri at
tryggja, at lønin byrjar aftur, tá ið hon skal.
Orðingin verður lík henni í kassanum niðanfyri.
Áminning í sambandi við barsil
NN er í barsil, og barsil er av dd.mm.áááá. Lønin byrjar tí aftur dd.mm.áááá+1 dag.
Kemur NN ikki til arbeiðis aftur nú beint eftir barsil, er neyðugt at fráboða okkum tað og skráseta tað sum keypt
frí. Tað gera tit í Lønargreiðsluni, í funkuni ‘Keypt frí’.
Tá ið alt er avgreitt, sum avgreiðast skal, skal skrásetarin finna umbønina fram í Yvirlitinum og trýsta á knøttin
Barsilin er endaður. Knøtturin kemur fram ein mánað áðrenn barsilin er av.

Umbønin hvørvur so úr yvirlitinum yvir starvsfólk, sum eru í barsil.
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7. Lønarhagtøl og upplýsingar í Lønarkunningini
7.1. Útgjøld
Í Lønarkunningini er ein teigur, sum eitur Útgjøld.

Tá ið trýst verður á pílin uppi í høgra horni, síggjast nágreiniligari upplýsingar.

Her ber til at síggja t.d. bara tað, sum er goldið til starvsfólk, sum eru í barsil.
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Verður trýst á Fastar lønir, síggjast fyrst lønarsløgini. Verður trýst á ávíst lønarslag, t.d. 1010 Føst løn, síggjast
nøvnini á teimum starvsfólkunum, sum hava fingið fasta løn, og hvussu nógv tey hava fingið í løn undir barsil.

Á myndini omanfyri eru nøvnini goymd handan gráa kassan.
Verður trýst á Endurgjøld, sæst lønarslagið 2850 Barsilsendurgjald.
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7.2. Starvsfólkayvirlit
Í yvirlitinum yvir starvsfólk ber til at síggja viðkomandi dagfestingar fyri, hvørji starvsfólk eru í barsil, nær tey
eru farin í barsil, nær tey koma aftur o.tíl.

Trýst á Starvsfólk uppi í breddanum.
Hesar upplýsingar síggjast um starvsfólkini, tá ið komið verður inn:

Tað ber til at broyta hesa vísingina við at trýsta á henda kassan:
Nokk so niðarlaga í kassanum ber til at velja hesar vísingarnar:

Verða allir hesir teigar valdir, sær starvsfólkayvirlitið soleiðis út:
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7.3. Upplýsingarmyndin hjá einstaka starvsfólkinum
Á upplýsingarmyndini hjá einstaka starvsfólkinum eru eisini upplýsingar um barsil, um starvsfólkið hevur verið í
barsil.

Ein kassi kemur beint undir kassanum við starvsupplýsingum.

Her ber eisini til at hyggja at útgjøldum, á sama hátt sum á stóru yvirlitsmyndini, og síggja hvussu nógva løn
hetta starvsfólkið hevur fingið goldið undir barsil.
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