
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 4. apríl 2019 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Jeanette Blaasvær, Malan Mikkelsen, Leivur Simonsen, Hans Jón 

Thomsen og Jens á Skipagøtu 

Avboð: Petur Mittún, Bjørghild Djurhuus og Bogi Andreassen 

 

Fundarleiðari: Jeanette Blaasvær 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Eftirmeting av árliga foreldrafundinum í skúlastýrinum: 

Skúlastýrislimirnir eru á einum máli um, at árligi foreldrafundurin var væl eydnaður. Nógv 

foreldur og avvarandi møttu á fundinum, og afturmeldingarnar frá luttakarunum hava eisini 

veri jaligar. Serliga var hugleiðingin hjá Jógvani Fríðrikssyni um “Nærveru og 

at vera tilstaðar í løtuni” væl móttikin. 

Skúlastýrið leggur fast, at árligi fundurin við foreldraumboðini skal vera í oktober og árligi 

foreldrafundurin hjá skúlastýrinum skal vera í februar.   

  

2. Fundarfrágreiðing frá fundinum við foreldra- og trivnaðarumboðini: 

Malan Mikkelsen greiðir frá fundinum við foreldra- og trivnaðarumboðunum. Fundurin 

gekk væl og møttu flest øll umboðini upp á fundinum.  

Á fundinum greiddi skúlastýrislimirnir frá, hvat arbeitt hevur verið við í skúlastýrinum 

seinasta árið; nevnt var hølisviðurskifti, skúlagarður, ferðsluviðurskifti, trivnaðarkanning, 

fundir við lærarar osv. Foreldra- og trivnaðarumboðini greiddu frá ávísum viðurskiftum, 

sum skúlastýrislimirnir kunnu arbeiða víðari við.  Foreldrini vóru sum heild væl nøgd við 

gongdina í skúlanum. 

  

3. Ferðsluviðurskifti rundan um Hoyvíkar skúla: 

Skúlastýrið viðgongur, at ávísir batar eru gjørdir í mun til ferðslutrygdina niðast á 

Karlamagnusarbreyt, har næmingar verða settir av uttan fyri skúlan; eitt nú ljósviðurskiftini.  



 

Eftir fleiri áheitanir frá foreldrum, hettar kom eisini fram á fundinum við foreldraumboðini, 

heldur skúlastýrið, at tað er neyðugt at innkalla kommununa til enn ein fund um 

ferðsluviðurskiftini á Karlamagnussarbreyt. Ferðsluviðurskiftini á Karlamagnussarbreyt eru 

út av lagi vánalig og mest sum lívshættislig.   

 

4. Tíðarætlan fyri umvælingar og høvuðsumvæling: 

Hans Jón Thomsen greiðir frá, at hann hevur spurt seg fyri hjá Boga Andreassen, umboð fyri 

Tórshavnar kommunu í skúlastýrinum. Bogi Andreassen upplýsti, at hann hevði fingið 

upplýst frá húsaumsitingini, at Hoyvíkar skúli skal umvælast, tá ið næmingarnir fara í 

summarfrítíð 2019.  

Umvælingin fevnir um; tekjan og klædningurin á vestara (móti kirkjuni) parti av 

bygninginum skal skiftast, og klædningurin, bjálvingin og vindeyguni á suðursíðuni skal 

skiftast. 

 

5. Fíggjarstøðan 2018 og fíggjarætlan 2019 

Hans Jón Thomsen kunnar um fíggjarstøðuna fyri 2018 og fíggjarætlanina fyri 2019. 

Hans Jón Thomsen greiðir frá, at ætlanin, sum skúlin hevði fyri at fáa hallið hjá skúlanum 

burtur innan 3 ár heldur. Fíggjarstøðan hjá skúlanum er góð.  

 

6. Ymiskt 

Foreldraumboðini spyrja inn til nýggju bussleiðina og trygdina í hesum sambandi.  

Hans Jón Thomsen kunnar um, at har eru fleiri viðurskifti, sum ikki eru nøktandi. 

Leiðslan í Hoyvíkar skúla skal á fund við kommununa mánadagin 8. apríl 2019 um júst hesi 

viðurskiftini. 


