
ÁRSFRÁGREIÐING 2017 
Skúlastýrið í Tvøroyrar og Trongisvágs skúla 



SKÚLASTÝRIÐ 2017-2020 

  Annika Jónsveinsdóttir, forkvinna 

 Regitsa Johannesen, næstforkvinna 

 Steingrím Niclasen, foreldraumboð 

 

 Kristina Roest, kommunuumboð 

 Súsanna Bertholdsen, kommunuumboð 

 

 Thordar Garðshamar, skúlaumboð 

 Finn Thomsen, skúlastjóri og skrivari 

 



SKÚLASTÝRIÐ ER BINDILIÐIÐ MILLUM 

SKÚLAN OG HEIMINI 

  Skúlastýrið hevur ein stóran leiklut í at vera 

bindilið millum foreldur og skúla, og at vera 

samstarvsfelagi hjá leiðslu skúlans. Harumframt 

skal skúlastýrið samstarva við kommunustýrið 

um skúlabygnað og tey fíggjarligu og hølisligu 

viðurskiftini í skúlanum. 

 

 Skúlastýrið hevur eftirlit við virksemi skúlans, 

ásetur meginreglur fyri virksemi í skúlanum, 

ummæla fíggjarætlanina fyri skúlan, og ummæla 

øll mál, sum kommunustýrið tekur avgerðir um 

viðv. skúlanum. 

 



FRAMHALD… 

 Reglur um virksemi skúlans standa í 

Fólkaskúlalógini §50-53 http://www.mmr.fo/arbeidsoki/utbugving-og-

gransking/folkaskulin/skulastyri/  

 Mentamálaráðið gjørt rundskriv við lýsing av 

heimildunum hjá skúlastýrinum og rundskriv um 

skúlastýrið http://www.mmr.fo/arbeidsoki/utbugving-og-

gransking/folkaskulin/skulastyri/  

 

 Foreldraumboðini møttust áðrenn og komu fram til 
nøkur fokuspunkt: 
 Tann sosiali trivnaðurin hjá børnunum í skúlanum 

 Teir fysisku karmarnir hjá børnum og starvsfólki í einum 
gomlum skúla 
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VIRKSEMIÐ HJÁ SKÚLASTÝRINUM Í 2017 

 7 skúlastýrisfundir 

 1 fund við býráðið 

 1 fund við foreldraráðið 

 21. januar evnisdag um skúlastýrisarbeiðið – 

Heim og Skúli skipaði fyri 

 Eingin felags fundur var fyri skúlastýrini í 

Suðuroynni í 2017 



FRAMHALD… 

 Skúlastýrið varð umboðað í setanarbólki at seta 

nýggir lærarir fyri skúlaárið 2017/2018 

 Skúlastýrið hevur umboð í arbeiðsbólki, sum 

hevur ásett meginreglur fyri virksemi skúlans 

 Skúlastýrið hevur umboð í ”Trivnaðarbólkinum” 

 



NAKAÐ AV TÍ, SUM ER KOMIÐ BURTURÚR Í 

2017 

 Fund við býráðið 

 Nýggjan skúla!! 

 Teppini skift út í serstovunum í gamla skúla 

 Wc-ini í Trongisvágs skúla skulu betrast 

 Ynski um modernisering av bókasavninum 

 Arbeiðsbólkurin gjørt meginreglur 

 Næmingafráverur 

 Foreldrafundir, felagstiltøk fyri næmingar í skúlatíð, 

seturskúla og starvsvenjing 

 Trivnaðarbólkurin hevur skipað fyri konsert, keypt ymiskt 

inventar, spøl o.a. 

 



MEGINREGLUR FYRI NÆMINGAFRÁVERUR 

 Møtir næmingurin ikki í skúla, er tað 

sera umráðandi, at foreldur/verji geva 

flokslæraranum boð. Boðini skulu 

gevast fyri hvønn dag, næmingurin er 

burtur. Hetta kann gerast við SMS 

ella við at ringja 

 

 Flokslærarin kann geva næmingi frí í 

2 dagar. Skal næmingurin hava frí í 

meira enn 2 dagar, skal leiðslan geva 

loyvi til tess 

 

 

 Er næmingurin burtur vegna sjúku í 

meira enn 2 vikur, kann skúlin krevja 

sjúkraváttan fyri fráveruna (samb. 

Fólkaskúlalógini §45, stk. 2) 

 

 Fráveruprotokoll verður førd hvønn 

morgun, og skal næmingur, ið møtir 

ov sein, skrásetast 

 

 Næmingar í 6.-10. flokk kunnu fáa 

uppgerð um uppmøting á 

ummælisblaðið 



MEGINREGLUR FYRI FORELDRAFUNDIR, 

FELAGSTILTØK FYRI NÆMINGARNAR Í 

SKÚLATÍÐINI, SETURSKÚLA, PRAKTIKK O.A. 

 Foreldrafundir: skúlin skipar fyri 3 foreldrafundum um 

árið, einum felags foreldrafundi og tveimum 

viðtalufundum. Flokslærarin/flokstoymið kann eisini skipa 

soleiðis fyri, at tann eini viðtalufundurin verður skipaður 

soleiðis, at foreldur fáa møguleika at boða frá luttøku. 

Felagsforeldrafundirnir skulu haldast eftir kl. 17.30 

gerandisdagar. 

 Felags tiltøk: Trivnaðarætlan skúlans leggur upp til, at 

skipa verður fyri felags tiltøkum fyri næmingum í skúlatíð. 

Kunnað verður um hesi tiltøk á heimasíðu skúlans 

 



FRAMHALD… 

 Seturskúli: Í 1. flokki verður støða tikin til, um flokkurin skal 

stovna eina flokskontu og spara pening saman til seturskúla. 

Foreldraumboðini í flokkinum skipa fyri hesum. Tveir lærarir 

eru við á ferðini, helst ein av hvørjum kyni. Um hetta ikki 

letur seg gera, er møguleiki fyri, at onkur annar uttan fyri 

skúlan fer við. Seturskúlin er í seinni hálvu í 8. flokki. 

Lærarar, næmingar og foreldur gera av, hvar farið verður í 

seturskúla. Møguleiki er at søkja um stuðul frá Nordplus. 

 

 Starvsvenjing: Leiðarin av starvsvenjingini – saman við 

næmingum og foreldrum – skipar fyri starvsvenjingini. 



TRIVNAÐARBÓLKURIN 

 Bólkurin er mannaður av einum foreldraumboði og 
skúlaumboðinum úr skúlastýrinum, tveimum limum 
úr næmingaráðnum og einum lærara 

 Spøl og ymiskir bóltar eru keyptir til allar floksstovur 

 Træborð við benkrum eru keyptir og standa uttanfyri 
skúlan 

 Málari er bílagdur til at mála spøl niður á túnið við báðar 
skúlarnir, t.d. ludo, talv, rundbólt osfr. 

 Tann 10/11 var konsert fyri øllum næmingunum, og varð 
hildin í Trongisvágs skúla. Har luttóku Lív Næs, 
Hamradun, Eyðun Nolsøe og Janus Wiberg Mortensen 

 Trivnaðarbólkurin fekk Kim Hansen at syngja og spæla til 
jólahaldið í SALT  

 Trivnaðarbólkurin hevur nógvar planur fyri hvat ið skal 
henda í hesum nýggja árinum, so tað er sera spennandi! 



KONSERTIN SUM TRIVNAÐARBÓLKURIN 

SKIPAÐI FYRI 



FRAMHALD… 



VIRKSEMI SKÚLANS 

 2017 byrjaði við, fráfaringar- 

løtu fyri Hera Thorsteinsson,  

sum fór frá sum varaleiðari í  

Trongisvágs skúla 31. desembur 

 2016 

 

 Í juni 2017 var aftur fráfarin- 

garløta, hesa ferð fyri Judi  

Schrøter  



FRAMHALD… 

 3 føst lærarastørv vóru lýst leys í Tvøroyrar skúla 

í fjør: 

 Thordar Garðshamar 

 Álvgerð Johannesen 

 Annika Jespersen 

 Nýggir lærarir settir í 2017: 

 Hildur Túná Fjørdal 

 Winnie Simonsen 

 Cecilia Nolsøe Poulsen 

 Eva Berg 



FRAMHALD… 

 Nýggjur bygnaður í skúlanum 

 Skúlin er nú deildur í grunddeild, miðdeild og 

hádeild 

 Lærarirnir arbeiða í flokstoymum við bert umleið 3 

lærarum í hvørjum toymi 

 Lærarirnir sum samstarva kenna betur hvønn annan og 

børnini og vita hvat rørir seg í flokkinum 

 Lærarir sum starvast í Trongisvági hava, so vítt 

gjørligt, sína dagligu arbeiðsgongd í Trongisvági  

 Tað sama er galdandi við teimum lærarum sum 

starvast úti á Tvøroyri 

 Lærarir sleppa undan at koyra ímillum skúlarnir 

fleiri ferðir um dagin 





FRAMHALD… 

 Trygdarskipan 

 



TILBÚGVINGARÆTLAN SKÚLANS 



BRÚKI SKÚLASTÝRIÐ 

 Vit taka øll mál í álvara 

 Limirnir í skúlastýrinum hava tagnaðarskyldu 

 Skúlastýrið er ikki kærumyndugleiki, og hevur ikki 

heimild at viðgera persónsmál, hvørki hjá lærarum 

ella næmingum 

 Skúlastýrið eigur tó at fáa kunning um serlig 

viðurskifti, og kann sum eftirlitsmyndugleiki í 

samstarvi við skúlan virka fyri at finna eina loysn, 

um trupulleikar eru í skúlanum 



GÓÐUR TRIVNAÐUR ER GRUNDARLAG FYRI 

LÆRING 

 Foreldraumboðini í skúlastýrinum, ynskja framhaldandi at 

arbeiða fyri at menna trivnaðin hjá børnum okkara í 

skúlanum. 

 Vit mugu hugsa um, hvussu vit tosa um skúlan, 

lærararnir, hini børnini og onnur foreldur frammanfyri 

okkara egnu børnum.  

 Vit eru størstu fyrimyndirnar 

 Ongin av okkum er altíð einigur í øllum, men lat okkum 

loysa ósemjur á rætta staðnum 

 Altíð vælkomin at venda tykkum til skúlastýrið! 



YMISK TRIVNAÐARTILTØK SUM HAVA VERIÐ Í 

TRONGISVÁGS OG TVØROYRAR SKÚLA Í 2017 

 Vatnkríggj í Trongisvágs skúla 

 



FRAMHALD… 



FRAMHALD… 



NÆMINGARNIR VÓRU RUNT VIÐ KØKUM OG 

KORTUM TIL ELDRU BORGARARNIR 



JÓLAHALDIÐ Í SALT-SILOINI 



FRAMHALD… 



FRAMHALD… 


