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Fyrsti fundur hjá nýggja skúlastýrinum í Hoyvíkar skúla var mikudagin 11. januar 2017. Skúlastýrið 

skipaði seg við Jeanette Blaasvær sum forkvinnu, Malan Mikkelsen sum næstforkvinnu og Peturi 

Mittún sum stýrislimi. Bjørghild Djurhuus og Bogi Andreasen, kommunustýrislimir, umboða 

Tórshavnar kommunu í skúlastýrinum. Leivur Simonsen varð valdur sum nýtt starvsfólkaumboð í 

skúlastýrinum við skúlaársbyrjan 2017. Leivur Simonsen avloysti Manna Persson. 

 

Ætlaða høvuðsumvælingin og bráfeingis umvælingar annars í Hoyvíkar skúla hava verið ávegis í 

fleiri ár. Leiðslan í Hoyvíkar skúla hevur í fleiri ár gjørt var við, at Hoyvíkar skúli krevur ábøtur, tí 

partar av skúlanum eru í sera ringum standi. Í høvuðsheitum snýr tað seg um klædningin og tekjuna 

á vestara bygningi og klædningin og vindeyguni í elsta parti í skúlanum, ið venda oman móti 

skúlagarðinum. Peningur er ikki settur av til umvælingarnar, og tí setti skúlastýrið sær fyri at fáa 

greiðu á, hvørjar ætlanir sitandi samgonga hevði við Hoyvíkar skúla. 

Skipað varð fyri, at Annika Olsen, borgarstjóri, og Gunnvør Balle, forkvinna í Mentanarnevndini, 

vórðu bodnar í Hoyvíkar skúla í mai 2017. 

Nógv samskifti hevur verið millum leiðsluna í Hoyvíkar skúla, skúlastýrið í Hoyvíkar skúla og 

Tórshavnar kommunu. Allir partar eru samdir um, at skúlin krevur ábøtur, men eingin ítøkilig ætlan 

er løgd. Skúlastýrið má bara staðfesta, at eingin glotti er at hóma viðvíkjandi bráfeingis 

umvælingunum í Hoyvíkar skúla í 2017. 

Afturboðanin frá Tórshavnar kommunu viðvíkjandi eini høvuðsumvæling er, at tað ikki verður farið 

ígongd við eina høvuðsumvæling av Hoyvíkar skúla, fyrr enn Skúlin á Fløtum stendur liðugur. 

 

Hegnið rundan um sparkivøllin í skúlagarðinum hevur verið í ringum standi seinastu árini. 

Staðfestast kundi, at hegnið í ávísan mun var vandamikið fyri næmingarnar, og tí setti skúlastýrið 

seg í samband við Húsaumsitingina hjá Tórshavnar kommunu við tí endamáli at fáa nýggja gyrðing 

og hegn rundan um sparkivøllin. Í fystu atløgu varð hegnið tikið niður, soleiðis at eingin kom til 

skaða, um óhappið var úti. 

Húsaumsitingin samtykti, at nýggj gyrðing við hegni skuldi setast upp rundan um vøllin, sum eftir 

ætlan skuldi vera liðug við skúlaársbyrjan 2017. Sjálvt um skúlastýrislimir og skúlastjórin í fleiri 

umførum settu seg í samband við Húsaumsitingina, vísti tað seg tó, at málið dróg út, og eingin 

nýggj gyrðing við hegni varð sett upp í 2017. 



 

 

Mánadagin 8. mai 2017 var nýggj klintripyramida sett upp og tikin í brúk í Hoyvíkar skúla. 

Klintripyramidan var ein liður hjá skúlastýrinum at geva næmingunum fleiri møguleikar at takast 

við í fríkorterunum og sum heild at gera skúlagarðin meiri innbjóðandi.  

Summarhjálpin hjá Tórshavnar kommunu hevur eisini verið framvið í skúlanum í summarfrítíðini 

og fríðkað um í skúlagarðinum. 

 

Í sambandi við 40 ára føðingardagin hjá Hoyvíkar skúla mikudagin 27. september 2017 varð skipað 

fyri eini samkomu við myndasýning í skúlanum. Skúladagurin var eisini merktur av 

hátíðarhaldinum, har næmingarnir í øllum flokkum hjálptu til at skipa skúladagin og 

myndasýningina seinni á degnum. Næmingarnir gjørdu eitt listaverk, sum hongur í Pyramiduhøllini 

og ein felagsmynd varð tikin av øllum næmingum og starvsfólki skúlans. Felagsmyndin hongur í 

gongini við høvuðsinngongdina. 

 

Ferðsluviðurskiftini á Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt hava ikki verið nøktandi í longri tíð. Eingi 

ljós eru, og møguleikarnir at seta børnini av eru ikki nøktandi. Skúlastýrið hevur heitt á Tórshavnar 

kommunu um at fáa hesi viðurskifti í rættlag. 

Skúlastýrið tók avgerð um at gera eitt ferðslutilmæli til foreldur og næmingar við tí endamáli at fáa 

trygdina í hásæti, tá næmingar ferðast í og úr skúla. 

 

Skúlastýrið hevur viðgjørt spurningin um at gera eina trivnaðarkanning millum foreldur, ið varða av 

næmingunum í Hoyvíkar skúla. Eftir viðgerð í skúlastýrinum var hendan ætlanin tó slept. 

Hinvegin tók skúlastýrið avgerð um at skipa fyri einum árligum fundi við foreldraumboðini í ymsu 

flokkunum. Endamálið við fundinum er at fáa eitt tættari samskifti við foreldrini og geva teimum 

møguleika at koma til orðanna og geva til kennar, hvørji mál skúlastýrið skal arbeiða við. 

Skúlastýrið skal eisini hava ein árligan fund við øll starvsfólkini í Hoyvíkar skúla fyri at finna fram 

til, hvat rørist í starvsfólkabólkinum. 

 

Undirskot hevur verið á fíggjarætlanini í Hoyvíkar skúla seinastu árini. Leiðslan hevur lagt eina 

ætlan fyri næstu 3 árini, har uppgávan verður at fáa undirskotið burtur. 

Sjálvt um fíggjarstøðan framvegis gevur eitt hall í 2017, so hevur raksturin givið yvirskot. 


