
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 9. januar 2020 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Jeanette Blaasvær, Malan Mikkelsen, Petur Mittún, Bjørghild Djurhuus, 

Leivur Simonsen, Hans Jón Thomsen og Jens á Skipagøtu. 

Avboð: Bogi Andreasen 

 

Fundarleiðari: Jeanette Blaasvær 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Stutt gjøgnumgongd og viðmerkingar til fundarfrágreiðingina frá fundi við 

foreldra- og trivnaðarumboðini. 

Fundarfrágreiðingin verður samtykt. Fundarfrágreiðingin verður send til foreldra- og 

trivnaðarumboðini. 

 

2. Stutt gjøgnumgongd og viðmerkingar til fundarfrágreiðingina frá fundi við 

starvsfólk skúlans. 

Fundarfrágreiðingin verður samtykt. 

Umrøtt verður, hvussu fundirnir eru farnir fram, og um leisturin er rættur. Eisini verður 

tosað um, at fundirnir kunnu kveikja hugskot til fokusøkir, evnisdagar, verkætlanir og 

fyrilestrar. 

 

3. Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum í Hoyvíkar skúla. 

Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum verður 5. mars 2020.  

Fyribilsætlanin fyri fundin er: 

• Jeanette Blaasvær, forkvinna, leggur ársfrágreiðingina fram. 

• Hans Jón Thomsen, stjóri, leggur fram um royndarúrslit. 

• Arbeitt verður við at fáa ein fyrilestrarhaldara at koma í skúlan. 

 



 

4. Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum í Hoyvíkar skúla. 

Hans Jón Thomsen skrivar árligu fundarfrágreiðingina hjá skúlastýrinum. Frágreiðingin 

verður send skúlastýrislimunum til góðkenningar. 

 

5. Ymiskt 

Hans Jón Thomsen kunnar um ymisk størri keyp, ið skúlin hevur gjørt. 

• Teldurnar hjá starvsfólkunum eru so mikið gamlar og slitnar, at neyðugt er at 

skifta tær út. Teldur eru bílagdar til allar lærarar og námsfrøðingar 

• Tórshavnar kommuna hevur játtað Hoyvíkar skúla pening til spæliplássið í 

skúlagarðinum. Eitt calisthenics-stativ er bílagt og verður sett upp í næstum. 

• Tórshavnar kommuna hevur játtað Hoyvíkar skúla pening til innbúgv á 

bókasavninum. Nýggjar bókahillar, borð, stólar, benkur og skáp eru bíløgd og 

verða sett upp í næstum. 

 

Skúlastýrislimirnir spyrja inn til høvuðsumvælingina av Hoyvíkar skúla, nú fíggjarætlanin 

fyri 2020 hjá Tórshavnar kommunu hevur verið fyri í býráðnum. Skúlastýrislimir vísir á, at 

eingin peningur er settur av fyri 2020, sjálvt um skúlin hevur fingið tilsøgn um, at ein 

langtíðarætlan varð løgd fyri høvuðsumvælingina av Hoyvíkar skúla fyri 2020, 2021, 2022 

og 2023. 

Enn einaferð mugu vit staðfesta, at ætlanirnar um høvuðsumvælingina av Hoyvíkar skúla 

eru útsettar. 

 

 

 


