
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 10. februar 2022 kl. 16.30 – 18.00 

 

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

Balle, Kristianna W. Poulsen, Leivur Simonsen, Hans Jón Thomsen og 

Jens á Skipagøtu. 

Avboð:  

 

Fundarleiðari: Rannvá Mortansdóttir 

Skrivari: Jens á Skipagøtu 

 

Skrá: 

 

1. Vælkomin og góðkenning av fundarfrásøgn. 

Fundarfrágreiðingin av skúlastýrisfundi hósdagin 2. desember 2021 var góðkend. 

 

2. Aftursvar frá Tórhavnar kommunu í sambandi við skrivi til Býarskipanardeildina, 

dagfest 2. desember 2021. 

Sigurð Vang, mentamálaleiðari í Tórshavnar kommunu, boðar frá í telduposti, dagfestur 17. 

januar 2022, at umboð fyri umsitingina vilja luttaka á næstkomandi skúlastýrisfundi og 

umrøða viðurskiftini viðv. útbygging av skúlanum og skipan av økinum kring skúlan v.m. 

 

3. Umboð fyri umsitingina hjá Tórshavnar kommunu møta á skúlastýrisfundi og umrøða 

viðurskiftini viðv útbygging av skúlanum og skipan av økinum kring skúlan v.m. 

Sigurð Vang, mentamálaleiðari, og Barbara Mikkelsen, málsviðgeri á Býarskipanardeildini, 

greiddu frá um heildarætlanina fyri Hoyvíkar skúla og Kirkjugarðsleiðina. Mest varð tosað 

um Kirkjugarðsleiðina, tí eingin ætlan um útbygging/umbygging/umvæling liggur á 

borðinum fyri Hoyvíkar skúla. Ei heldur er nøkur ætlan gjørd fyri økið millum Hoyvíkar 

kirkju og Hoyvíkar skúla.  

 

Kirkjugarðsleiðin kemur at liggja oman fyri skúlan. Ætlanin var, at hon skuldi liggja tætt 

uppat skúlabygninginum, men eftir áheitan frá skúlaleiðsluni er leiðin flutt nakað væl 

niðanfrá. Greitt varð eisini frá, at Kirkjugarðsleiðin einans er ætlað til jarðarferðir. Sostatt 

kemur eingin bilferðsla at koyra á leiðini í gerandisdegnum. 

 

Skúlastýrið hevur framvegis ikki fingið svar upp á, hvussu gongur við ferðslumátingunum á 

Vegnum langa. 

 

4. Felags foreldratiltak, ið skúlastýrið skipar fyri. 

Eftir áheitan frá skúlaleiðsluni verður avgerð tikin um at útseta foreldratiltakið, ið 

skúlastýrið skipar fyri, til heystið 2022. 

 



 

5. Uppfylging: Brúsurnar í fimleikarhøllini og umvæling av fimleikarhøllini. 

Blandingsbattaríini á brúsunum í skiftirúmunum í fimleikarhøllini eru nú skift, og 

endaveggirnir í fimleikarhøllini eru umvældir. 

 

6. Ymiskt. 

Seinasta freist at skriva næmingar inn í fólkaskúlarnar í Tórshavnar kommunu til komandi 

skúlaár var sunnudagin 16. januar 2022. 

Eftir at innskrivingarnar eru viðgjørdar, boðar Tórshavnar kommuna frá, at 34 næmingar eru 

innskrivaðir í 1. flokk í Hoyvíkar skúla skúlaárið 2022/2023. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:00. 


