
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 8. september 2022 kl. 16.30 – 18.00 

 

Á fundinum vóru: Rannvá Mortansdóttir, Jógvan Páll Fjallsbak, Laila Í. Hentze, Kristianna 

W. Poulsen, Leivur Simonsen, Hans Jón Thomsen og Jens á Skipagøtu. 

 

Avboð: Gunvør Balle  

 

Fundarleiðari: Rannvá Mortansdóttir 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Vælkomin og góðkenning av fundarfrásøgn. 

Fundarfrágreiðingin av skúlastýrisfundi hósdagin 12. mai 2022 varð góðkend. 

 

2. Kunning frá leiðslu. 

Kirkjugarðsleiðin er gjørd liðug sum ætlað omanfyri skúlan. 

 

Vesiviðurskiftini eru dagførd sum ætlað í summarsteðginum. Næmingarnir og starvsfólkini 

eru sera væl nøgd við nýggju vesini. 

 

Teldurnar, ið eru keyptar til 3. – 9. flokk, eru komnar upp á pláss, og allir næmingar hava 

fingið loyniorð. Teldurnar standa í einum skápi í flokkunum og kunnu einans brúkast í 

undirvísingini eftir loyvi frá læraranum. 

 

Fýra nýggjar interaktivar talvur eru keyptar til serhølini og fundarhølið. 

Nú mangla bert fýra talvur til handverkslærugreinastovurnar. 

 

Hoyvíkar skúli hevur fingið eina játtan á 250.000 kr. til aktivitetsútbúnað til skúlagarðin. 

Arbeiðið at finna útbúnaðin er farið í gongd 

Skúlin hevur eisini fingið eina játtan á 175.000 kr. til endurnýggjan av skúlaborðum og 

stólum til floksstovurnar. Arbeiðið at keypa innbúgvið fer í gongd í næstum. 

 

Fíggjarstøðan 2021 er endaliga uppgjørd og vísti eitt hall á 15.000 kr. 

Hetta má sigast at vera nøktandi, tá stórar íløgur eru gjørdar í tekniska útbúnaðin. 

 

3. Setanarsamrøður og setanir fyri skúlaárið 2022/2023. 

Skúlastjórin kunnar um starvssetanir fyri skúlaárið 2022/2023 og næminga- og 

starvsfólkatal. 

Við skúlaársbyrjan eru 355 næmingar innskrivaðir, og 49 starvsfólk er knýtt at Hoyvíkar 

skúla. 



 

4. Nýggi telefonpolitikkurin – hvussu gongur. 

Telefonpolitikkurin er settur í gongd, og tað sær út til, at næmingarnir hava tikið væl ímóti 

hesum. Telefonpolitikkurin liggur á heimasíðu skúlans. 

 

5. Foreldratiltak í heyst. 

Arbeitt verður við at finna fyrilestararhaldara til foreldrafundin í heyst hjá skúlastýrinum. 

Fundurin verður mikukvøldið 26. oktober 2022 kl. 19:00 í Hoyvíkar skúla. 

 

6. Ymiskt. 

Foreldra- og trivnaðarumboðsfundur er settur at verða 16. november 2022 kl. 19:00. 

Skúlastjórin boðar forkvinnuni í skúlastýrinum frá, hvørji eru vald sum foreldra- og 

trivnaðarumboð skúlaárið 2022/2023, tá allir felags foreldrafundirnir hava verið. 

 

Spurningur verður reistur um keyp av “Chromebook” til allar næmingar í 3. – 9. flokki? 

Hvussu er hetta í tráð við dátuverndarlógina? Víst verður til málið, ið tók seg upp í 

Helsingør í Danmark. 

Leiðslan greiðir frá, at mann ikki metir skipanina sum nøktandi, tí neyðugt er at upprætta 

Google-brúkarar til teldurnar. Næmingarnir brúka ikki Google-loysnir í sínum arbeiði í 

skúlanum, men brúka Microsoft Office-loysnirnar, sum Undirvísingarstýrið og Nám hava 

útvegað skúlaverkinum. Sostatt metir leiðslan seg ikki bróta lógina viðvíkjandi dátutrygd. 

Leiðslan kunnar eisini um, at flest allir skúlar í Føroyum, sum keypa teldur til næmingabrúk, 

brúka “Cromebook” frá Google, tí tær eru bíligar, haldførar og lættar at viðlíkahalda hjá 

telduvørðunum. Skúlin hevur ikki fíggjarliga orku til at útvega næmingunum teldur, um 

hendan loysnin ikki varð vald. 

 

Spurningur verður reistur um fríðkan av skúlagarðinum. 

Leiðslan greiðir frá, at Hoyvíkar skúli ikki hevur neyðugu fíggjarligu orkuna til fríðkan av 

skúlagarðinum. Leiðlan hevur tó í minni mun fingið fólk uttanífrá at sláa græs og taka ókrút. 

Leiðslan heldur, at hetta burdi verið ein uppgáva hjá kommununi og hjá húsavørðunum. 

 

Tórshavnar kommuna hevur framvegis ikki svarað Hoyvíkar skúla upp á fyrispurningin um 

ferðslukanningarnar, sum skuldu gerast á Vegnum langa. 

Heldur ikki er nakað svar komið upp á fyrispurningin um “av og á skipanina” vestan fyri 

skúlan. 

 

Skúlastýrið semjist um at arbeiða víðari við at heita á Tórshavnar kommunu um at fáa ein 

fastan kontaktpersón viðvíkjandi bygnings- og skúlagarðsviðurskiftunum í Hoyvíkar skúla. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:00. 


