
 

Ársfrágreiðing 2020 

 

Sjálvt um Hoyvíkar skúli hevur fingið tilsøgn um, at peningur skuldi setast av til eina langtíðarætlan 

fyri høvuðsumvæling av Hoyvíkar skúla í 2020, 2021, 2022 og 2023, mugu vit enn einaferð 

staðfesta, at ætlanirnar eru útsettar. Eingin peningur er settur av í íløgukarminum til fíggjarætlanina 

fyri 2020. 

 

Fyri fyrstu ferð í fleiri ár vísti fíggjarstøðan eitt yviskot í ársúrslitinum fyri 2019. Yvirskotið var á 

smáar 200.000 kr. Hetta er í tráð við 3 ára ætlanina hjá skúlaleiðsluni at fáa undirskotið burtur í 

ársúrslitinum. 

 

Á íløgusíðuni eru nýggjar teldur keyptar til øll starvsfólk skúlans. Gomlu teldurnar vóru somikið 

gamlar og slitnar, at neyðugt var at skifta tær út. 

 

Eitt calisthenics-stativ er sett upp í skúlagarðinum og nýtt innbúgv er sett upp á bókasavninum. 

Skúlin hevur m.a. keypt nýggjar bókahillar, borð, stólar, benkur og skáp. 

Hetta er alt partur av serstakari játtan frá Tórshavnar kommunu. 

 

Aftur í ár er ávíst umvælingararbeiði gjørt í summarfrítíðini. Nýtt gólv er lagt á miðhøllina í 

skúlanum, har bókasavnið er staðsett. Eisini er nýtt gólv lagt á lærarastovuna, og nýggjur køkur er 

settur upp. 

 

Trivnaðarkanningin, ið Mentamálaráðið lat gera í 2018, er løgd fram fyri skúlastýrið. Skjót 

gjøgnumgongd av mongu hagtølunum vóru tikin ígjøgnum. 

 

Árið hevur annars verið nógv merkt av Corona-støðuni, ið kom ávart á okkum øll á Grækarismessu. 

Hetta hevur eisini merkt, at fundarvirksemi hevur verið eitt vet minni enn 3 tey seinastu árini. 

Skúlastýrið varð boðið til fundar og tikið upp á ráð, tá skriv frá Undirvísingarstýrinum bleiv 

viðgjørt í sambandi við fjarundirvísing á ”Teams”. Víst verður til fundarfrágreiðingina mánadagin 

20. apríl 2020. 

Eisini hevur skúlastýrið eftirmett skúla- og undirvísingarviðurskiftini undir Corona-tíðini. Víst 

verður til fundarfrágreiðingina hósdagin 3. september 2020. 



 

Skúlastýrisval verður til kommunuvalið í november. Valdagurin er settur til at vera týsdagin 10. 

november 2020. Valnevndin í Hoyvíkar skúla er soleiðis mannað: 

• Hans Jón Thomsen, formaður 

• Petur Mittún, umboð fyri skúlastýrið í Hoyvíkar skúla 

• Katrin Nolsøe, umboð fyri Tórshavnar kommunu 

 

Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum, ið eftir ætlan skuldi vera hósdagin 5. mars 2020, bleiv 

útsettur av ávísum orsøkum. Avrátt varð ístaðin, at sláa foreldrafundurin hjá skúlastýrinum saman 

við uppstillinarfundinum til skúlastýrisvalið. Dagurin bleiv ásettur at vera mánadagin 19. oktober 

2020 kl. 19:00 – 20:30. 

Skráin á uppstillingarfundinum: 

• Jeanette Blaasvær, forkvinna í skúlastýrinum, leggur fram ársfrágreiðingarnar fyri 2019 og 

2020. 

• Hans Jón Thomsen, formaður í valnevndini, kunnar um skúlastýrisvalið 2020. 

• Súsanna í Króki, Cand.mag.pæd, hevur framløgu av kanning undir heitinum ”Talgild 

happing í føroyska fólkaskúlanum”. 

 

 

Seinasti skúlastýrisfundurin hjá sitandi skúlastýrið var hósdagin 3. september 2020. 

Skúlastjórin nýtti høvið til at takka skúlastýrislimunum fyri gott samstarv og gott arbeiðslag. 

 


