
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 3. november 2022 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Rannvá Mortansdóttir, Jógvan Páll Fjallsbak, Laila Í. Hentze, Kristianna 

W. Poulsen, Leivur Simonsen, Hans Jón Thomsen og Jens á Skipagøtu. 

 

Avboð: Gunvør Balle 

 

Fundarleiðari: Rannvá Mortansdóttir 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Vælkomin og góðkenning av fundarfrásøgn. 

Fundarfrágreiðingin frá skúlastýrisfundi hósdagin 6. oktober 2022 varð góðkend. 

 

2. Kunning frá leiðslu. 

Týsdagin 25. oktober 2022 var fundur um byggiskrá viðv. høvuðsumvæling og dagføring av 

Hoyvíkar skúla.  

 

Luttakarararnir á fundinum vóru: 

Katrin Ellingsgaard, fulltrúi á Mentamáladeildini, Unnie Justinussen, arkitektur á 

Bygningsdeildini, Jan Laursen, eindarleiðari á Barna- og ungdómsdeildini, Bjarni Beder, 

stovnsleiðari í Frítíðarskúlanum í Hoyvík og KLUBB 188 og Jens á Skipagøtu og Hans Jón 

Thomsen, leiðsla í Hoyvíkar skúla. 

 

Um fundin kann sigast, at hann ikki var serliga produktivur.  

Farast skuldi ígjøgnum gomlu byggiskránna, og ávegis blivu settir so nógvir spurningar, 

sum ikki kundu svarast, t.d. hvøjum grundarlagi ein slík byggiskrá skuldi grundast á. 

Skal skúlin umbyggjast ella umvælast, ella er talan í høvuðsheitum um at taka gamla skúlan 

niður! 

 

Luttakararnir vóru á einum máli um, at núverandi bygningur, høvuðsbygningurin, er alt ov 

ótíðarhóskandi í mun til stødd á skúlastovum, skrivstovum og starvsfólkarúmum. 

Starvsfólkavesiviðurskiftini eru út av lagi vánalig og trong, staðsetingin av serstovum og 

fakhølum er tilvildarlig, og eingin náttúrlig samkomuhøll til t.d. morgunsang er í skúlanum. 

Luttakararnir høvdu ilt við at ímynda sær, hvussu ein umvæling kann broyta upp á hetta. 

 

Tað er eisini trupult at síggja, hvussu hølini til frítíðarskúlan og ein møguligan forskúla 

kunnu rúmast í verandi bygningum. 

 



 

Um støða var tikin til, um at gera nýggjan skúla og frítíðarskúla, so hevði verið lættari at 

tosa um, hvussu og hvat skúlin skal rúma. 

 

3. Innkomin mál. 

 

KT til serskúlatilboðið (foreldrafyrispurningur) 

Fyrispurningur er komin um telduútgerð í serskúlatilboðnum. Fyrispurningurin snýr seg um, 

at teldurnar, sum hava cd-orð, eru ov stórar, tungar, seinar og ótíðarhóskandi. Ynski er, at 

næmingarnir fáa somu útgerð sum allir aðrir næmingar í skúlanum. 

 

Leiðslan greiddi frá, at allir næmingar í serskúlatilboðnum hava fingið somu teldur sum 

hinir næmingarnir í skúlanum, men tær kunnu ikki brúka cd-orð. 

Í komandi ári kemur ein netútgáva av cd-orð, sum “Cromebook” kunnu koyra. Tískil verða 

ikki útvegaðar nýggjar teldur, tá nýggja skipanin liggur fyri framman. 

 

Eftirútbúgving av serlærarum 

Forkvinnan í skúlastýrinum, Rannvá Mortansdóttir, spyr inn til, hvørjar møguleikar 

serlærararnir hava fyri at eftirútbúgva seg. 

 

Skúlastjórin greiðir frá, at tað einans eru tey skeiðini, sum Nám og í øðrum lagi Sernám 

bjóðar út, sum serlærarar kunnu søkja inn á ella melda seg til. 

Annars eru tað eftirútbúgvingar, ið Mentamálaráðið bjóðar út til starvsfólk í føroyska 

fólkaskúlanum. 

 

Staðseting av skúlastýrisfundunum 

Leivur Simonsen, starvsfólkaumboð, hevur fingið áheitan frá lærarum um, at tey halda tað 

vera óheppið, at skúlastýrið brúkar starvsfólkarúmið til skúlastýrisfundir. 

 

Skúlastýrið avtalar, at fundarhølið verður brúkt frameftir. 

 

Starvsfólkavesir 

Leivur Simonsen, starvsfólkaumboð, hevur fingið eina áheitan frá starvsfólkunum, um at 

starvsfólkavesiviðurskiftini er ótíðarhóskandi. 

 

Leiðslan og skúlastýrið eru samd um, at vesiviðurskiftini ikki eru nøktandi fyri starvsfólkini. 

 

Leiðslan dugir tó ikki at siga, hvussu man í verandi bygningi kann gera vesiviðurskiftini 

betri og ynskir ikki at fara inn í eitt drúgt samskifti við kommununa, nú aftur verður tosað 

um at umbyggja skúlan. 

 

 

 



 

4. Fyrireiking/planlegging av fundi við foreldra- og trivnaðarumboðini. 

Mikudagin 16. november 2022 møtast Rannvá Mortansdóttir, Jógvan Páll Fjallsbak og Laila 

Í. Hentze, foreldraumboð í skúlastýrinum, við foreldra- og trivnaðarumboðini í øllum 

flokkum. 

 

5. Eftirmeting av foreldrafundinum hjá skúlastýrinum. 

Limirnir í skúlastýrinum eru sera væl nøgd við tiltakið. Gleðiligt var, at so nógv foreldur 

møttu til tiltakið. 

Semja er um, at fyrilesturin hjá Erlingi Fles, sálarfrøðingi, var sera relevantur og 

áhugaverdur. 

 

6. Ymiskt. 

Næstformaðurin í skúlastýrinum, Jógvan Páll Fjallsbak, nevnir, at tað hevði verið áhugavert, 

at skúlastýrið møtti næmingaráðnum. 

 

Eisini nevnir hann, at vatnstandararnir til næmingarnir í skúlanum virka sera illa. Vatnið er 

ofta lunkað og til tíðir litað. 

Leiðslan leggur hetta í umvælingarskipanina “Helpdesk” hjá Tórshavnar kommunu. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:00. 

 


