
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 12. september 2019 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Jeanette Blaasvær, Malan Mikkelsen, Petur Mittún, Leivur Simonsen og 

Hans Jón Thomsen 

Avboð: Bjørghild Djurhuus, Bogi Andreassen og Jens á Skipagøtu 

 

Fundarleiðari: Jeanette Blaasvær 

Skrivari: Hans Jón Thomsen 

 

Skrá: 

 

1. Umvælingararbeiðið í Hoyvíkar skúla - Uppfylging: 

Í summarfrítíðini hevur verið nógv byggivirksemi í Hoyvíkar skúla. Klædningurin og 

tekjan á vestara bygningi er skift. Eisini er veggurin gjørdur av nýggjum oman móti 

skúlagarðinum, og vindeyguni eru skift. Ein rímingarleið er gjørd í flestu floksstovunum 

og starvsfólkarúminum. Nýggjar gardinum vera settar upp í øllum hølunum. 

Í løtuni eru nakrir fáir snøklar eftir, men sagt verður, at arbeiðið verður gjørt í nærmastu 

framtíð.  

Vit halda, at arbeiðið er væl úr hondum greitt og fegnast um, at ætlaða 

umvælingararbeiðið í Hoyvíkar skúla loksins er komið á mál. 

  

2. Ferðsluviðurskiftini á Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt - Uppfylging: 

Fundur hevur verið millum ferðslunevndina í Tórshavnar kommunu, leiðaran í 

Mentanarnevndini og leiðsluna í Hoyvíkar skúla. Á fundinum var sett út í kortið, hvussu 

ferðsluviðurskiftini og ferðslutrygdin kann betrast á horninum við 

Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt.  

Avrátt varð, at eingin parkering ella av og á skipan verður loyvd á horninum 

Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt. Vegastrekkið á horninum verður tilskilað við 

tveimum koyribreytum, meðan víst verður til parkeringsøkið við kirkjuna, um næmingar 

skulu setast av við skúlan. Eisini vera tveir lyktasteirar settir upp afturat á horninum, 

soleiðis at betrað verður um ljósviðurskiftini. 



 

Eisini varð avgerð tikin um, at ein gonguteigur og ein bunga verða gjørd á vegnum eitt 

sindur longri uppi á Karlamagnussarbreyt. 

Tórshavnar kommuna hevur játtað, at arbeiðið fer í gongd sum skjótast og verður liðugt 

áðrenn veturin nærkast. 

 

3. Úrslit av Landsroyndini 2019 í 4. og 6. flokki: 

Úrslitið av Landsroyndini 2019 í 4. og 6. flokki verður lagt fram í skúlastýrinum. 

Úrslitið vísir eitt miðal fyri landið, og hvussu Hoyvíkar skúli liggur í mun tað. 

Annars verður víst til, at úrslitið av landsroyndini er eitt innanhýsis arbeiðsamboð, ið 

skúlin brúkar til at ráðleggja og at skipa undirvísingina hjá einstøku næmingunum. 

 

4. Úrslit av skrivligu próvtøkuni 2019 í 9. flokki: 

Úrslitið av skrivligu próvtøkuni 2019 í 9. flokki verður lagt fram í skúlastýrinum. 

Úrslitið vísir eitt miðal fyri landið, og hvussu Hoyvíkar skúli liggur í mun til tað. 

 

5. Skúlastýrisfundir skúlaárið 2019/2020: 

Avtalað er, at skúlastýrisfundir vera hildnir hesi tíðspunkt frá kl. 16:30 – 18:00: 

12. september 2019, 3. oktober 2019, 5. november 2019, 9. januar 2020, 5. mars 2020 og 

23. apríl 2020. 

Skúlastýrisfundurin 5. november 2019 verður tó hildin frá kl. 16:00 – 17:30. 

 

Harumframt verður avtalað, at fundurin við foreldra- og trivnaðarumboðini verður 

hósdagin 24. oktober 2019, og fundurin við starvsfólkini í Námsfrøðiliga ráðnum verður 

týsdagin 5. november 2019 kl. 15:15. 

 

6. Ymiskt: 

Tórshavnar kommuna hevur gjørt broytingar í bussleiðini í Hoyvík í mun til upprunaligu 

ætlanina. Broytingarnar hava heilt vist verið til gangs fyri trygdina hjá næmingunum í 

Hoyvíkar skúla. 

 

Leiðslan sendir eitt yvirlit yvir øll foreldra- og trivnaðarumboðini í øllum flokkum, so 

skjótt allir felags foreldrafundirnir hava verið. 


