
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 2. mai 2019 kl. 16.30 – 18.00 

 

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

Bjørghild Djurhuus, Hans Jón Thomsen og Jens á Skipagøtu 

Avboð: Bogi Andreassen 

 

Fundarleiðari: Jeanette Blaasvær 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Kunning um fund í arbeiðsbólki: 

Jeanette Blaasvær greiðir frá, at hon er komin í ein arbeiðsbólk, har arbeitt verður við at 

leggja smáu skúlarnar í kommununi undir størru skúlarnar í Tórshavnar kommunu. 

Arbeiðsbólkurin møtist tríggjar ferðir. Tveir fundir hava verið.  

Í bólkinum situr ein limur úr hvørjum skúla umframt Katrin Ellingsgaard frá umsitingini 

í Tórshavnar kommunu, sum leiðir arbeiðið. 

Fundirnir hava ikki givið nakra ábending um, at hetta arbeiðið ella úrslitið av arbeiðinum 

kemur at ávirka Hoyvíkar skúla. 

 

2. Kunning um fund við ferðslunevndina í Tórshavnar kommunu: 

Hans Jón Thomsen kunnar um fundin við ferðslunevndina. Fundurin snúði seg um 

nýggju bussleiðina, og hvørja ávirkan hetta hevur á ferðslutrygdina hjá 

skúlanæmingunum. 

Høgni Joensen, stjóri í skúlanum við Løgmannabreyt, var eisini við á fundinum, tí hann 

eisini hevði gjørt vart við somu trupulleikar. 

Trupulleikin er, at næmingarir skulu tværtur um vegin, tá í teir skulu í og úr bussinum. 

Hettar er galdandi fyri skúlan við Løgmannabreyt, Frítíðarskúlan við Løgmannabreyt, 

Dagstovnin í Hoyvík, Dagstovnin í Ovarugøtu, Dagstovnin í Maritugøtu, Frítíðarskúlan í 

Hoyvík og Hoyvíkar skúla. 

 



 

Hoyvíkar skúli og Skúlin við Løgmannabreyt heittu á nevndina um at fáa bussin at koyra 

øvugtan veg, tí so loysti tað flestu trupulleikarnar.  

Nevndin vildi ikki ganga ynskinum á møti í fyrsta umfari, men vildu hava tað í 

huganum, tá ið skipanin verður eftirmett. 

Á fundinum kom eisini fram, at parkeringsbásarnir, sum eru niðast á 

Karlamagnusarbreyt í ovara borði, liggja óheppið, tí bilarnir mugu bakka út á 

høvuðsvegin. 

Á fundinum vóru Katrin S. Nielsen frá ferðslunevndini í Tórshavnar kommunu, Gunn 

Møller frá Landsverki, Høgni Joensen frá skúlanum við Løgmannabreyt og Hans Jón 

Thomsen og Jens á Skipagøtu frá Hoyvíkar skúla. 

 

3. Ferðsluviðurskiftini á Kirkjustræti/Karlamagnusarbreyt: 

Skúlastýrið ynskir framhaldandi ábøtur á ferðsluviðurskiftini niðast á 

Karlamagnusarbreyt við skúlan. Ynski er um, at strikur verða málaðar á vegin, frámerki 

verður gjørt á økið beint við skúlan, ið fortelur, um tað er til parkering, avseting ella 

okkurt annað. Eisini er ynski um ein gonguteig tvørtur um vegin niðalaga á 

Karlamagnusarbreyt. 

Leiðslan hevur avtalað ein fund við Sigurð Vang áðrenn summarfrítíðina fyri at finna 

greiðu á ferðsluviðurskiftunum. 

 

4. Játtan til útiøkið fyri 2019: 

Hans Jón Thomsen greiðir frá, at Hoyvíkar skúli hevur fingið játtað 145.000 kr. til 

útiøkið. Skúlin arbeiðis við at útvega eitt “calistinetichs-stativ”. 

 

5. Játtan til innbúgv fyri 2019: 

Hoyvíkar skúli hevur fingið játtað 150.000 kr. til bókasavnsinnbúgv. Skúlin arbeiðir 

viðiar við hesum. 

 

6. Setanarbólkurin skúlaárið 2019/2020: 

Í sambandi við starvssetanir skúlaárið 2019/2020 skal ein setanarbólkur skipast. 

Í setanarbólkinum eru: Jeanette Blaasvær, forkvinna, Bjørghild Djurhuus, 

kommunustýrislimur, Leivur Simonsen, starvsfólkaumboð, og Hans Jón Thomsen, stjóri. 



 

7. Ymiskt: 

Vesi- og brúsuviðurskiftini í Hoyvíkar skúla og fimleikarhøllini eru ikki nøktandi. 

Skúlastýrið hevur gjørt Tórshavnar kommunu vart við trupulleikan, men uttan úrslit. 

Skúlastýrið sendir enn eina áheitan til húsaumsitingina, men ger annars ikki meiri við 

málið.  

 

Petur Mittún spyr, nær trivnaðarætlanin verður liðug. Hans Jón Thomsen greiðir frá, at 

trivnaðarætlanin sum so er liðug, men okkurt smávegis skal rættast til og leggjast afturat. 

Hetta verður gjørt um ikki ov langa tíð. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


