
 

Skúlastýrisfundur 

Mikudagur, 26. september 2018 kl. 19:00 

 

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

Leivur Simonsen og Hans Jón Thomsen 

Avboð:  Bogi Andreasen 

Skrivari:   Jens á Skipagøtu 

 

Skrá 

 

1. Trivnaðarætlan – status: 

Hans Jón Thomsen greiðir frá, at arbeiðið er ávegis, men tað hevur tikið nógv longri tíð í 

mun til tíðarætlanina. Nøkur tiltøk í arbeiðinum at gera trivnaðarætlanina eru sett í verk. Eitt 

nú hava lærarar arbeitt við trivnaðarætlanini í Námsfrøðiliga ráðnum. 

Greitt verður eisini frá, at nøkur átøk eru sett í verk, hóast trivnaðarætlanin ikki er í liðug, 

t.d. akkersnæmingar, spælibólkar o.a. 

Petur Mittún heldur, at eitt fyribils trivnaðarskriv burdi staðið á heimasíðuni, til endaliga 

ætlanin er klár. Hann nevnir, at fleiri av tiltøkunum/átøkunum, sum skúlin hevur sett í verk 

eru frálík og kundi staðið í einum skrivi á heimasíðuni. 

Tosað verður um, at ein trivnarætlan ongantíð verður endaliga liðug, men verður dagførd so 

hvørt. Gott hevði verið, um trivnaðarætlanin lá á heimasíðuni sum skjótast. 

 

2. Telefonpolitikkur: 

Greitt verður frá, at ein tillaging er framd í telefonpolitikkinum í Hoyvíkar skúla, soleiðis at 

fartelefonin ikki skal brúkast í matarsteðginum. Fartelefonin kann brúkast í fríkorterinum. 

Skúlastýrið hevur tosað um telefonfríðar vikur. 

Skúlin leggur eina viku í skúlaárinum 2018/2019, har telefonirnar ikki skulu við í skúla. 

 

3. Umvælingar, sum vóru ætlaðar á sumri 2018 – status: 

Hans Jón Thomsen greiðir frá fundinum, sum leiðslan júst hevur verið á hjá húsaumsitingini 

í Tórshavnar kommunu og vísir til fundarfrágreiðingina.  



 

Umvælingin, ið skuldi verið gjørd á sumri 2018, er ikki gjørd, tí útboðið av arbeiðinum 

hevur drigið út, og húsaumsitingin hevur ikki fingið arbeiðstakarar til umvælingina. 

Húsaumsitingin boðar frá, at eystursíðan í Hoyvíkar skúla og klædningurin á “nýggjara” 

bygninginum vestureftir ikki verður gjørd fyrr enn á sumri 2019. Takið á “nýggjara” 

bygninginum vestureftir verður skift innan nýggjár samb. Tórshavnar kommunu. 

Tórhavnar kommuna nevndi, at tað verður møguligt at læna hitablásarar til ávísar 

floksstovur, um Hoyvíkar skúli fær tørv á tí. 

Skúlastýrið er samt um at senda Tórshavnar kommunu enn eitt skriv við fyrispurningi um 

verkætlanina og tíðarætlanina viðv. áður fráboðaðu høvuðsumvælingini í Hoyvíkar skúla. 

 

4. Skiftirúmini í fimleikahøllini – brúsur o.a.: 

Ítróttaranlegg hava fimleikarhøllina í Hoyvíkar skúla undir hond og alt viðlíkahald í hesum 

sambandi. Skúlin sendir boð til rætta viðkomandi um okkurt er, sum skal umvælast.  

Skúlaleiðslan hevur fleiri ferðir gjørt vart við, at fimleikarhøllin er sera slitin og krevur 

stórar ábøtur. Bjørghild Djurhuus boðar frá, at arbeitt verður við hitastýringini til brúsurnar. 

 

5. Stólar í floksstovunum hjá 9. flokki: 

Onkrar ábendingar eru um, at stólarnir í 9. flokki ikki eru ergonomiskt góðir at sita á. 

Leiðslan sigur seg vilja kanna hettar. 

 

6. Tiltak fyri 9. flokk um hvørjir møguleikar eru eftir 9. flokk  

– Miðnám, NámX, ítróttarskúli o.a.: 

Eitt felagstiltak er í Hoyvíkar skúla á hvørjum ári, har ymsu miðnámsskúlarnir koma at 

greiða frá teirra útbúgvingum og virksemi. 

Umrøtt varð eisini at fingið fyrrverandi næmingar við til tiltakið og greitt frá frá teirra 

royndum á Miðnámi. 

 

7. Áseta fundarætlan fyri skúlaárið 2018/2019 – hvør dagur í vikuni passar best og 

tíðspunkt: 

Skúlastýrisfundur er fyrsta hósdag í mánaðinum kl. 16:30. 

1. november, 6. desember, 10. januar, 7. mars, 4. apríl og 2. maj.  

Hósdagin 7. februar 2019 er árligi foreldrafundurin hjá skúlastýrinum. 



 

8. Áseta fundardato fyri fund við starvsfólk í skúlanum: 

Týsdagin 13. november 2018 hava foreldraumboðini í skúlastýrinum fund við starvsfólkini í 

Námsfrøðiliga ráðnum. 

Skúlastýrið vil frætta frá starvsfólkunum í Hoyvíkar skúla, um tað eru mál, ið skúlastýrið 

skal arbeiða við.  

 

9. Ymiskt: 

Mentamálaráðið fer at gera eina trivnaðarkanning um happing í november 2018. 

Trivnaðarkanningin verður gjørd í 5., 7. og 9. flokki. Fróðskaparsetur Føroya stendur fyri 

kanningini. 

 

Fundurin lokin kl. 21.00 


