
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 18. februar 2021 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Rannvá Mortansdóttir, Jógvan Páll Fjallsbak, Gunnvør Balle, Leivur 

Simonsen og Hans Jón Thomsen 

Avboð: Laila Í. Hentze og Bjørg Dam 

 

Fundarleiðari: Rannvá Mortansdóttir 

Skrivari: Hans Jón Thomsen 

 

Skrá: 

 

1. Fundartíðspunkt verða ásett frameftir. 

Skúlastýrislimir koma ásamt um, at skipa fyri skúlastýrisfundum hósdagin 8. apríl 2021 og 

týsdagin 25. mai 2021. 

Avgerð verður eisini tikin um, at foreldraumboðini í skúlastýrinum bjóða foreldra- og 

trivnaðarumboðunum í øllum flokkum til foreldrafund týsdagin 16. mars 2021. 

Hans Jón Thomsen sendir yvirlitið yvir foreldra- og trivnaðarumboðini í Hoyvíkar skúla 

skúlaárið 2020/2021 til Rannvá Mortansdóttir, ið sendir foreldrunum eina innbjóðing. 

 

2. Uppskot til mál, ið skulu takast upp í skúlastýrinum. 

• Umbygging/høvuðsumvæling í Hoyvíkar skúla. 

• Ferðsluviðurskiftini rundan um skúlan. 

• Telefon- og skermpolitikkur. 

• Innlit í trivnaðarkanning frá 2019, ið Mentamálaráðið skipaði fyri. 

• Innlit í faklig úrslit frá landsroyndum í 4. og 6. flokki og próvtøkum í 9. flokki. 

• Garðvaktarskipanin í Hoyvíkar skúla. 

• Fyribyrging av rúsdrekka og rúsevnum. 

 

Skúlastýrislimir ynskja, at skúlaleiðslan ger eina framløgu, har kunnað verður um flest øll 

viðurskifti í skúlanum. 

Framløgan verður løgd fram á skúlastýrisfundinum hósdagin 8. apríl 2021. 



 

3. Ymiskt. 

Leiðslan í Hoyvíkar skúla hevur sent Mentamáladeildini í Tórshavnar kommunu ein 

teldupost, har gjørt verður vart við skriv frá Undirvísingarstýrinum, dagfest 2. oktober 2020, 

har víst verður á, at kommunustýrislimir í skúlastýrinum sum høvuðsregla ikki eiga at vera 

foreldur at næmingum ella starvsfólk í tí skúla, sum tey verða vald at umboða. 

Tórshavnar kommuna tekur fráboðanina frá Undirvísingarstýrinum til eftirtektar og tekur 

valið at kommunustýrislimum í skúlastýrini upp til nýggja viðgerð. 

Hoyvíkar skúli kemur at frætta aftur hesum viðvíkjandi. 

 

Skúlastýrislimir hava fingið innlit í niðanfyrinevndu skriv, sum eru send teimum til 

kunningar: 

• Rundskriv um meginreglur fyri skúlastýri. 

• Heimildir hjá skúlastýrinum. 

• Vegleiðing um uppgávur hjá skúlastýrum í fólkaskúlunum í Tórshavnar kommunu. 

 

Avgerð verður tikin um, at Jens á Skipagøtu, varastjóri í Hoyvíkar skúla, verður við á 

skúlastýrisfundum frameftir og fær uppgávuna sum skrivari. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:00. 

 

 


