
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur, 1. november 2018 kl. 16:30 

 

Á fundinum vóru: Jeanette Blaasvær, Malan Mikkelsen, Petur Mittún, Bjørghild Djurhuus, 

Bogi Andreassen, Leivur Simonsen og Hans Jón Thomsen 

Avboð:   

Skrivari:   Jens á Skipagøtu 

 

Skrá 

 

1. Uppskot til skriv til borgarstjóran og forkvinnuna í mentanarnevndini: 

Ætlaða umvælingin av Hoyvíkar skúla verður umrødd. Spurningurin verður reistur aftur, 

hvussu man skal fyrihalda seg til, at Hoyvíkar skúli ikki verður raðfestur og bæði leiðsla, 

skúlastýrið og foreldur ikki fáa nakað greitt svar. 

Semja er um at kalla Anniku Olsen, borgarstjóra, og Gunnvør Balle, forkvinnu í 

mentanarnevndini, til fundar og enn einaferð greiða frá sjónarmiðum skúlans. 

Leiðslan sendir skriv til Tórshavnar kommunu og boðar til fundar. 

 

2. Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum: 

Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum verður hósdagin 7. februar 2018, har 

ársfrágreiðingin verður løgd fram. Vanliga er ein styttri fyrilestur eisini á foreldrafundinum. 

Kjakast verður um, hvat hesin fyrilesturin skal snúgva seg um. Fleiri góð hugskot koma 

fram. 

Leiðslan skal koma við einum uppskoti til komandi skúlastýrisfund. 

 

3. Kunning um ljósviðurskiftini á Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt: 

Eftir áheitan frá skúlastýrinum eru ljósmastrar komnar á horninum niðast á 

Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt. Ljósmastrarnar eru settar upp beint við skúlan, har 

næmingarnir verða settir av um morgunin. Hetta ger tað nógv vandaleysari í myrku tíðini. 

Leiðslan hevur heitt á Tórshavnar kommunu um at seta enn eina ljósmastur upp á 

Kirkjustræti, soleiðis at umhvørvi, har næmingarnir verða settir av, verður enn ljósari í 

myrku tíðini. 



 

4. Fundur í Námsfrøðiliga ráðnum týsdagin 13. november 2018. 

Foreldraumboðini í skúlastýrinum luttaka á námsfrøðiliga fundinum ein ferð um árið, har 

skúlastýrið kunnar um, hvat arbeitt hevur verið við, og starvsfólkini fáa høvi at siga, 

hvørjum tey halda, at skúlastýrið eigur at arbeiða við. 

Leiðslan luttekur ikki á fundinum. 

 

5. Uppfylging frá seinasta fundi: 

• Brúsurnar í fimleikarhøllini 

Einki er hent við brúsunum í fimleikarhøllini. Fyrispurningur varð reistur við Dánjal 

Samuelsen, leiðara á Ítróttaranleggi, ið ikki hevði fingið boð um umvæla brúsurnar. 

Semja er um, at skúlaleiðslan sendir Sigurd Ólason Vang, deildarleiðara á 

mentamáladeidlini í Tórshavnar kommunu, ein teldupost, har gjørt verður vart við 

trupulleikarnar við brúsunum í fimleikarhøllini. 

• Stólarnir í 9. flokki 

Næmingar og lærarar eru hoyrdir viðv. stólunum í 9. flokki og afturboðanin er, at teir 

ikki er nøgdir við stólarnar.  

Skúlastýrið fekk høvið til at royna ein stól, og semja er um, at stólarnir allarhelst ikki eru 

góðir at sita á í longri tíð. 

Leiðslan boðar frá, at stólarnir í 9. flokki verða býttir um við aðrar vanligar træstólar, ið 

eru teir somu, ið vera brúktir í 8. flokki. 

Stólarnir í 9. flokki fara inn í teldustovuna og førleikastovuna. 

 

6. Ymiskt: 

Leiðslan kunnar skúlastýrið um broytingina av skrivstovuumstøðunum í fyrisitingini. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:00 

 


