
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur, 1. mars 2018 kl. 16:30 

 

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

Avboð: Bjørghild Djurhuus og Bogi Andreassen 

Skrivari: Hans Jón Thomsen 

 

Skrá 

 

1. Fundarfrásøgnin frá fundinum við foreldra- og trivnaðarumboðini í Hoyvíkar skúla. 

Foreldraumboðini í skúlastýrinum skipaði fyri fundi við foreldra- og trivnaðarumboðini í 

øllum flokkum hósdagin 18. januar 2018. 

Endamálið við fundinum var at hoyra frá foreldraumboðunum, hvat tey halda, at 

foreldraumboðini í skúlastýrinum eiga at arbeiða við. Fremsta endamál hjá skúlastýrinum er 

at vera bindilið millum heim og skúla, og ynskja foreldraumboðini í skúlastýrinum í hesum 

sambandi at styrkja sambandi millum heim og skúla.  

 

Evnir, ið vóru tikin fram á fundinum: 

• Vindeygu og klædningur í fleiri floksstovum trongja til umvæling. Næmingar eru fluttir í 

aðrar floksstovur, tí tað til tíðir er so kalt. 

• Bilar eiga ikki at vera í skúlagarðinum millum kl. 07:00 og 15:00. 

• Ferðsluviðurskiftini og ljósviðurskiftini á Kirkjustræti og Karlamagnussarbreyt mugu 

betrast. 

• Spurningurin verður reistur, um tað ber til hjá næmingum at liggja nátt í skúlanum, um 

skipað verður fyri tiltaki í skúlanum. 

• Foreldra- og trivnaðarumboðini ynskja, at matarsteðgurin verður longdur til 15 minuttir. 

• Foreldra- og trivnaðarumboðini ynskja ein telefonpolitikk fyri Hoyvíkar skúla. 

• Foreldra- og trivnaðarumboðini ynskja, at skúlagarðurin verður víðkaður oman til tjørnuna. 

 

Uppfylgjandi fundur við foreldraumboðini verður mánadagin 19. mars 2018. 

 

 



 

2. Skriv frá Tórshavnar kommunu viðv. ætlaðu umvælingunum í 2018. 

Tórshavnar kommuna hevur sent Hoyvíkar skúla eitt skriv viðv. ætlaðu umvælingunum í 

2018. Skrivið er aftursvar upp á skrivið, ið skúlastýrið í Hoyvíkar skúla sendi Tórshavnar 

kommunu 31. januar 2018. 

Tórshavnar kommuna vísir á, at í ætlanini fyri 2018 hjá Húsaumsitingini fyri umvælingar av 

bygningum eru nøkur arbeiði, sum skulu gerast í Hoyvíkar skúla. 

Í 2018 er peningur settur av til at umvæla útveggin í floksstovunum, sum venda móti 

skúlagarðinum í elsta partinum av skúlanum. Afturat hesum skulu tekjan og klædningurin á 

vestara bygningi skiftast í ár. 

Í 2018 verður umframt útveggin ein nýggj støðulýsing gjørd, og hon verður liðug í næstum. 

 

Fundurin lokin kl. 18:00. 


