
 

Skúlastýrisfundur 

Hósdagur 12. mai 2022 kl. 16.30 – 18.30 

 

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 10. februar 2022 var góðkend. 

 

2. Kunning frá leiðsu. 

Skúlastjórin kunnaði um, at vesini á bókasavninum og miðgongini við skrivstovuna verða 

umvæld í summarfrítíðini. Hetta fegnast vit um, tí ábøturnar hava verið neyðugar í fleiri ár. 

 

Harafturat kunnar skúlastjórin um, at teldur (cromebook) eru fingnar til vega til allar 

næmingar í 3. – 9. flokki.  Tað er ikki ætlanin, at næmingar í 1. og 2. flokki skulu hava 

teldur. Eisini hava allar floksstovur fingið nýggjar, interaktivar talvur/skermar. 

 

Setanarbólkurin skúlaárið 2022/2023 verður mannaður. 

 

3. Kunning frá forkvinnuni í skúlatýrinum. 

Rannvá Mortansdóttir, forkvinna tekur í aftur evni, ið hava verið viðgjørd á 

skúlastýrisfundum skúlaárið 2021/2022. 

 

4. Kunning frá næstformanninum í skúlastýrinum. 

Jógvan Páll Fjallsbak, næstformaður í skúlastýrinum, hevur luttikið á 

skúlastýrisforfólkafundi, ið Tórshavnar kommunu skipaði fyri. Víst verður annars til 

fundarfrágreiðingina frá skúlastýrisforfólkafundinum.  

Er áhugi í fundarfrágreiðingini, ber til at venda sær til næstformannin í skúlastýrinum. 

 

5. Forskúli. 

Tórshavnar kommuna hevur samtykt á býráðsfundi, at møguleiki skal vera fyri forskúla á 

øllum skúlum í kommununi við skúlaársbyrjan skúlaárið 2023/2024. 

Evnið verður viðgjørt. 

 



 

Skúlaleiðslan ger vart við, at tað ikki ber til at seta forskúla á stovn í Hoyvíkar skúla, tí pláss 

er ikki fyri hesum í verandi bygningum. 

 

6. Telefonpolitikkur. 

Leiðsla skúlans heitir á skúlastýrið um at taka undir við og samtykkja, at Hoyvíkar skúli 

verður ein telefonfríður skúli við skúlaársbyrjan skúlaárið 2022/2023.  

Eitt samt skúlastýrið tekur undir víð hesum. 

 

Nýggjur telefonpolitikkur verður orðaður og lagdur út á heimasíðu skúlans. 

 

7. Komandi fundir skúlaárið 2022/2023. 

• Hósdagin 1. september 2022 kl. 16:30 – 18:00 

• Hósdagin 6. oktober 2022 kl. 16:30 – 18:00 

• Hósdagin 3. november 2022 kl. 16:30 – 18:00 

• Hósdagin 2. februar 2023 kl. 16:30 – 18:00 

• Hósdagin 2. mars 2023 kl. 16:30 – 18:00 

• Hósdagin 4. mai 2023 kl. 16:30 – 18:00 

 

8. Ymiskt. 

Einki evnið varð tikið upp. 

 

 

Fundurin lokin kl. 18:30. 


