
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 3. september 2020 kl. 16.30 – 18.00 

 

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

Hans Jón Thomsen og Jens á Skipagøtu. 

Avboð: Bjørghild Djurhuus og Bogi Andreassen 

 

Fundarleiðari: Jeanette Blaasvær 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Skúlastýrisvalið 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 

 

2. Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum og uppstillingarfundur til skúlastýrið. 

Í uppskoti á seinasta skúlastýrisfund tann 5. mars 2020 var, at árligi foreldrafundurin og 

uppstillingarfundurin til skúlastýrið verða lagdir saman.  

Avgerð verður tikin um, at fundurin verður 19. oktober 2020 kl. 19:00 – 21:30. 

 

3. Ársfrágreiðingarnar fyri 2019 og 2020 

Ársfrágreiðingarnar fyri 2019 og 2020 verða lagdar fram á árliga foreldrafundinum. 

Eisini verður avgerð tikin um at heita á Súsonnu í Króki um at hava eina framløgu av 

kanning hennara um talgildar miðlar. 

 

4. Trivnaðarkanningin 2018 

Trivnaðarkanningin frá 2018, ið Mentamálaráðnum hevur staðið fyri, verður løgd fram 

fyri skúlastýrinum. 



 

5. Undirvísingarstøðan í mun til Corona. Hvat kunnu vit læra? 

Vit umrøða undirvísingarstøðan, tá skúlin var afturlatin vegna Corona. Er nakað, ið 

skúlin kann brúka víðari. Leystliga varð tosað um niðanfyristandandi: 

 

• Tað hevur verið ein avbjóðing hjá skúlanum, at allir lærarar við stuttum skotbrái 

skuldu umstilla seg til at undirvísa á “Teams” undirvísingarpallinum hjá 

Microsoft Office 365. Úrslitið og úrtøkan hevur verið sera ymisk. 

Ein skundniðurstøða kann vera, at “Teams” er best eygnað til teir eldru 

næmingarnir. Teir duga betri at “lesa millum linjurnar” og somuleiðis at arbeiða 

sjálvstøðugt. 

• Dømir eru um, at lærarar gjørdu smá videobrot við t.d. frágreiðingum og 

samstundis løgdu uppgávur út til næmingarnar. 

Hetta riggaði væl til yngru næmingarnar og stuðlaði væl undir heimaarbeiðið. 

Undirvísingarhátturin, har ein lærari stendur og prátar á skerminum og ikki hevur 

annað til tíman, er ikki nøktandi. 

• Harmiligt er, at vit ikki eru betri til at brúka “Teams” í vanligu undirvísingini og 

byrja implementeringina í smáum í yngru flokkunum. “Teams” er ein 

fjølbroyttur pallur, sum kann brúkast til nógv ymiskt. 

Semja er um, at skúlin skal vera skjótari at leggja undirvísingina yvir á “Teams”, 

um tað gerst neyðugt eina aðru ferð. 

• Tá undirvísingin byrjaði aftur í skúlanum, vórðu broytingar gjørdar í 

lærarasamansetingunum. Lærarar arbeiddu í árgangstoymunum og høvdu ikki 

fleiri flokkar. Lærarar høvdu sostatt færri flokkar og næmingar. 

Lærarar hava greitt frá, at hetta skapar meiri ró í gerandisdegnum, og 

næmingarnir vita sostatt alla tíðina, hvørjir lærarar eru um teir.  

Eitt úrslit av hesum er tó, at lærarar undirvísa í fleiri lærugreinum og møguliga 

eisini í lærugreinum, sum teir ikki hava útbúgving í. 

• Broytingar vóru eisini gjørdar, nær næmingir skuldu møta um morgunin. Fyri at 

allir næmingarnir ikki skuldu trýsta seg inn gjøgnum hurðina beint kl. 08:00, 

avgjørdi leiðslan, at næmingarnir skuldu møta í tíðarbilinum frá kl. 07:50 – 

08:20. 



 

Fleiri lærarar hava greitt frá, at teimum dáma væl hesa skipanina, tí næmingarnir 

fáa eina bleytari byrjan. Lærarin fær eisini møguleika fyri at heilsa upp á 

næmingarnar upp á ein annan máta. 

Foreldur hava eisini latið væl at, tí ikki so nógvur skundur er á teimum um 

morgunin umframt at hetta bøtir um ferðslutrupulleikarnar uttan fyri skúlan.  

 

6. Tikið verður samanum. 

Hetta er síðsti skúlastýrisfundurin hjá sitandi skúlastýri. 

Hans Jón Thomsen takkar foreldraumboðunum, kommunustýrislimunum og 

starvsfólkaumboðnum í skúlastýrinum fyri gott samstarv og gott arbeiðslag. 


