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Avboð: 
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Skrá: 

 

1. Viðgerð av skrivi frá Undirvísingarstýrinum í sambandi við Corona. 

Undirvísingarstýrið hevur sent skúlunum skriv, har tað m.a. stendur: 

• "Tað er avgerandi, at næmingarnir, sum eru heima, verða hildnir til og fáa skipaða 

undirvísing. Hetta er galdandi fyri allar næmingar í 4. - 10. flokk". 

• "Skúlin eigur at tryggja, at skipað undirvísing er hvønn skúladag. Vanliga tímatalvan er 

niðurløgd, men ein vikuætlan skal vera galdandi, sum lærarar floksins ráðleggja í felag. 

Flokslærarin samskipar hesar tilgongdir". 

• "Ein háttur, ið vit viðmæla verður nýttur, er at undirvísingin verður skipað soleiðis, at fyri 

hvørjar 2 vikur skulu øll bókligu fakini vera umboðað. Handaverk og list og rørsla kunnu 

harumframt flættast inn í vikuætlanina eftir tørvi". 

• "Skúlarnir eiga at skipa minst ein til tveir blokkar um dagin í flokkunum/lærugreinunum. 

Tað er møti- og luttøkuskylda til uppleggini, og skúlin skal føra uppmøting hjá 

næmingunum. Í hesi tilgongd eigur dentur at verða lagdur á eina javnvág millum 

venjingaruppgávur og undirvísing, so at faklig framtøka er tryggjað". 

 

Hans Jón Thomsen greiðir frá skrivinum, sum Undirvísingarstýrið hevur sent skúlunum í 

sambandi við Coronastøðuna. Skúlastýrið hevur fingið møguleika at lesa skrivið. 



 

Skúlastýrislimirnir tosa um støðuna, og hvørjar avbjóðingar eru í sambandi við undirvísing í 

fjarstøðu. 

 

Hans Jón Thomsen boðar frá, at Hoyvíkar skúli so líðandi fer at undirvísa á Teams. 

Leisturin er ikki heilt fastlagdur enn. 

Eisini verður greitt frá, at tað kann taka eitt sindur av tíð at fáa allar lærarar klárar til 

undirvísingina. Tekniskir førleikar skulu mennast, og onnur atlit skulu eisini takast. 

 

Skúlastýrislimur spyr, um skúlin hevur tikið hædd fyri, um onkrir næmingar kunnu mangla 

teldu! 

Skúlin hevur boðað foreldrunum frá í vikuætlanunum, at tey kunnu venda sær til 

flokslæraran, um næmingurin ikki hevur eina teldu. Síðani útvegar skúlin eina teldu til 

næmingin. 

 

Eingin endalig niðurstøða er tikin á fundinum. 


