
 

Ársfrágreiðing 2019 

 

Skipað var fyri árliga foreldrafundurin hjá skúlastýrinum hósdagin 28. februar 2019. Jógvan 

Fríðriksson, bispur, hevði ein fyrilestur við heitinum ”Nærvera og at vera til staðar í løtuni”. Eisini 

legði forkvinnan í skúlastýrinum, Jeanette Blaasvær, ársfrágreiðingarnar fram fyri 2017 og 2018. 

Árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum var væl eydnaður. Nógv foreldur og avvarðandi møttu á 

fundinum, og afturmeldingarnar frá luttakarunum vóru sera jaligar. 

 

Fíggjarstøðan í Hoyvíkar skúla er framvegis góð. Ársúrslitið fyri 2018 vísir framvegis eitt hall, 

sjálvt um raksturin er positivur. Ætlanin um at fáa hallið burtur í 2019 heldur. 

 

Umsókn varð send Mentamáladeildini í Tórshavnar kommunu um at fáa pening til vega til nýtt 

innbúgv á bókasavninum og eina uttandura venjingarstøð í skúlagarðinum. Umsóknirnar er partur 

av ætlanunum um framhaldandi at betra um umstøðurnar í Hoyvíkar skúla. 

Tórshavnar kommuna hevur játtað 150.000 kr. til innbúgv á bókasavninum og 145.000 kr. til eitt 

“calistinetichs-stativ” í skúlagarðinum. 

 

Skúlastýrið og skúlaleiðslan hava gjørt vart við sína ónøgd í sambandi við umleggingina av 

bussleiðini hjá Tórshavnar kommunu. Ónøgdin snúði seg um, at ferðslutrygdin varð sett í vanda, tí 

næmingarnir í allar flestu førum skuldu ganga yvir um ein veg, tá teir komu í skúla við bussinum 

ella fóru avstað aftur úr skúlanum við bussinum. 

Eftir áheitan frá Hoyvíkar skúla og fleiri øðrum stovnum í Hoyvík, tók fyrisitingin hjá Tórshavnar 

kommunu áheitanirnar til eftirtektar og tillagaðu bussleiðina eftir ynskjunum hjá okkum. 

Broytingarnar hava heilt vist verið til gangs fyri trygdina hjá næmingunum í Hoyvíkar skúla. 

 

Umfatandi umvælingar eru gjørdar í stórum parti av Hoyvíkar skúla. Tekjan og klædningurin á 

vestara bygningi eru gjørd av nýggjum, og klædningurin, bjálvingin og vindeyguni á suðursíðuni 

oman móti skúlagarðinum eru skift út. Ein rímingarleið er gjørd í flestu floksstovunum og 

starvsfólkarúminum. Nýggjar gardinum eru eisini settar upp í øllum hølunum. 

 



 

Úrslitið av Landsroyndini 2019 í 4. og 6. flokki og skrivligu próvtøkuni 2019 í 9. flokki eru løgd 

fram fyri skúlastýrinum. Víst var á, hvussu úrslitið í Hoyvíkar skúla liggur í mun til miðal fyri 

landið. 

 

Sjálvt um ávísir batar eru gjørdir á ferðsluviðurskiftini og trygdina á horninum 

Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt, so eru viðurskiftini enn ikki nøktandi. Ljósviðurskiftini eru 

vorðin betri, gongubreyt og gonguteigur við bungu eru gjørdar, og strikur eru málaðar á vegin, men 

framvegis verður ikki mett, at viðurskiftini eru nóg trygg. Viðurskiftini við av og á skipanini og 

parkering eru framvegis ikki nøktandi. 

Tí vil skúlastýrið í Hoyvíkar skúla mæla til, at eingin parkering ella av og á skipan verður á 

horninum Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt. Víst verður í staðin til økið við Hoyvíkshøllina. 

Skúlastýrið og skúlaleiðslan arbeiðir framvegis við at betra um ferðsluviðurskiftini og trygdina í 

økinum við Kirkjustræti/Karlamagnussarbreyt. 

 

Aftur í ár skipaðu foreldraumboðini í skúlastýrinum fyri fundi við foreldra- og trivnaðarumboðini í 

øllum flokkum. Foreldraumboðini í skúlastýrinum fingu greitt frá, hvørjum Skúlastýrið hevði 

arbeitt við seinasta árið. Foreldra- og trivnaðarumboðini fingu eisini møgleika fyri at koma við 

hugskotum og viðurskiftum, sum Skúlastýrið kundi arbeiða víðari við. 

Samanumtikið kann sigast, at foreldra- og trivnaðarumboðini í flokkunum sum heild eru væl nøgd 

við gongdina í skúlanum. 

Foreldraumboðini í skúlastýrinum hava eisini havt fund við starvsfólkini í Námsfrøðiliga ráðnum. 

 

 


