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Starvsfólkahópurin og tal av 

næmingum

 Tað starvast 27 lærarar í skúlanum. 

 Tað starvast 3 stuðlar í skúlanum. 

 Tað starvast 2 skúlatænarar í skúlanum. 

 Tað starvast 1 heilsufrøðingur í skúlanum.

 1. novembur vóru 245 næmingar í skúlanum.



Høvuðsarbeiðsøkini hjá skúlastýrinum eru 

ásett í § 52 og 53 í Løgtinglóg nr. 125

§ 52, stk. 1 - 4
 Hevur eftirlit við virksemi skúlans

 Tekur avgerð um øll viðurskifti, ið ikki eru 
løgd undir kommunustýrið, leiðara skúlans 
ella aðrar myndugleikar

 Ummælir árligu fíggjarætlaninina

 Leggur øll mál fyri kommunustýrið, sum 
bera fleiri útreiðslur við sær enn ásett í 
fíggjarætlanini

 Viðgerð saman við kommunustýrinum 
uppskot um skúlabygging/umbygging

 Ger uppskot um skúlabygnað 
kommununnar og broytingar í honum

§ 53, stk. 1 - 6
 Ásetur meginreglur um:

• Undirvísingarætlan skúlans

• Arbeiðsbýtið millum lærarar og 
vikuætlanina

• Samarbeiðið millum heim og skúla

• Fráboðan til heimini um úrtøku 
næminganna av undirvísingini

• Næmingafráverur

• Foreldrafundir, felagstiltøk fyri 
næmingar í skúlatíðini, seturskúla, 
starvspraktikk o.a.



Limir í skúlastýrinum, sum hevur virkað 

síðan 1. januar 2013

Foreldraumboð

 Súsanna Bertholdsen

 Gunnbjørg Guttesen

 Elin Jacobsen

 Eyð Berg (eykalimur)

Onnur umboð

 Hallur í Heiðunum, umboð fyri 

kommununa

 Bjarni Hammer, umboð fyri 

kommununa

 Dávið Jacobsen, læraraumboð

 Skúlastjórin er fastur skrivari, men 

hevur ikki atkvøðurætt



Heimildir hjá skúlastýrinum

 Skúlastýrið er eftirlitsmyndugleiki og fyri at hava eftirlit, mugu vit eisini hava 

innlit.

 Skúlastýrið hevur tí rætt at biðja um allar viðkomandi upplýsingar til tess at 

tryggja sær, at virksemi skúlans er á haldgóðum støði bæði fakliga og 

sosialt.

 Skúlastýrið eigur eisini 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.

 Skúlastýrið er ikki kærumyndugleiki, og hevur ikki heimild at viðgera 

persónsmál, hvørki hjá lærarum ella næmingum.



Framhald....

 Skal ummæla øll mál viðvíkjandi skúlanum, sum kommunustýrið tekur 

avgerð um.

 Hevur rætt at ummæla øll mál, ið viðvíkja skúlanum og gevur ummæli í 

øllum málum, sum kommunustýrið og landsstýrismaðurin leggja fyri tað.

 Góðkennir eftir tilmæli frá námsfrøðiliga ráðnum teir undirvísngarmiðlar, 

skúlin skal brúka, herímillum eisini teir, ið skulu vera í skúlabókasavninum.

 Ger við støði í ásettum reglum atferðarreglur skúlans og reglur um umsjónina 

við næmingunum í skúlatíðini.

 Samstarvar við onnur skúlastýri í økinum um at stimbra og menna 

skúlaskapin í økinum.



Virksemið hjá skúlastýrinum í 2015

 10 vanligir skúlastýrisfundir

 Skúlastýrið hevur havt 1 regluligan fund við býráðið. 
Umframt hava vit samskift nógv um ávís mál.

 Skúlastýrið var umboðað av forkvinnuni til aðalfund hjá 
foreldrafelagnum “Heim og skúli” í apríl 2015, har 
forkvinnan er í nevndini. 

 Skúlastýrið var umboðað av forkvinnuni, tá politiskur 
kjakfundur um framtíðar fólkaskúlan, sum felagið “Heim 
og skúli” skipaði fyri í samband við løgtingsvalið, var á 
skránni.



Framhald.......

 Vit skipaðu fyri skeiðið um ADHD, sum var hildið í 

Skúladeplinum í Suðuroy í apríl. Tað vóru fleiri enn 80, sum 

tóku lut í skeiðnum.

 Setan av nýggjum lærarum og stuðlum fyri skúlaárið 

2015/2016.

 Forkvinnan var til fyrilestur í Vági í sep. hjá Dorthe 

Borgkvist um næm. við serligum trupulleikum.

 Í okobur skipaði skúlastýrið á Tvøroyri fyri felags fundi fyri 

skúlastýrini í oynni.



Skeið um ADHD
Eg bjóðaði vælkomin og greiddi frá, hví skúlastýrið hevði tikið stig til skeiðið



Næmingar frá miðnámsskúlanum framførdu
Eg var so heppin, at tey høvdu tónleik just tá. Tróndur Enni og hansara næmingar játtaði beinanvegin at framføra.



Ymiskir fakbólkar vóru til skeiðið
Bæði lærarar, námsfrøðingar, sosialráðgevar og onnur, sum arbeiða við børnum og ungum. Eisini nøkur foreldur vóru 

við!



Beinta og Simona
Tær eru sjúkrarøktarfrøðingar og starvast á psykiatriska deplinum. Tær greiddu frá faktuella partinum



Rógvi Thomsen
Serrnámsfrøðiligur ráðgevi, sum starvast á Sernámi. Hann greiddi frá námsfrøðiliga partinum.



Felags fundur fyri skúlastýrini í oynni
Á skránni var happingar- og trivnaðarpolitikkur hjá einstøku skúlunum. 



Hvat hava vit fundast um og hvat er 

komið burturúr?



Hvussu sær skráin til ein skúlastýrisfund 

út?

1. Fundarfrágreiðing frá seinast skal lesast og góðkennast.

2. Ein sera væleydnað jólaevinsvika.

3. Trivnaðarbólkur ístaðin fyru skúlagarðsbólkur.

4. Kunning um innheintan av tilboðum til útiøkið omanfyri skúlan.

5. Felags foreldrafundurin.

6. Skeiðsvirkesemi í skúlatíð  - kunning.

7. Hvussu geva lærarar talmet?

8. Skipaði foreldraráð.

9. Nýtt frá leiðsluni.

10.Ymiskt.



Fundarfrágreiðing

 Til 2: Gott at koma í skúlan til eitt sovorðið framúr gott 

tiltak. Skúlastýrið hevði nógv rósandi orð at bera 

skúlanum, næmingununum, lærarunum o.ø., sum høvdu 

hjálpt til. SB gav okum eitt rit við hugskotum til eina 

møguliga “aðra ferð”. Hetta kom frá foreldrum.

 Ritið, sum ein mamma sendi til mín, var við frálíkum 

hugskotum ætlað serliga dreingum (og gentum) í 8. – 10. 

flokki sum alternativ til handaligu evnisdagarnir í 

desembur.



Hugskot



Jólaevnisvikan



Jólaevnisvikan



Jólaevnisvikan



Jólaevnisvikan



Framhald......

 Til 6: Mælt verður til at lýsa nágreiniligari, tá ið skeið eru í 

skúlatíð.

 Á heimsíðuni varð kunnað um, at næm. fingu frí 

mánadagin 11/1 kl. 12.20, tí lærarar skuldu á skeið.

 Har saknaði eg kunning um, hví skeiðið skuldi haldast í 

skúlatíð og hvat hetta var fyri skeið.

 T.d. “Kommunan hevur keypt hjartastartara til skúlan og 

allir lær. skulu á skeið fyri at læra seg at brúka 

hjartastartaran. Skeiðið verður goldið av kommuni”.



Framhald......

 Til 7: Mælt verður til, at lærarar greiða næmingunum frá 

talmetunum, teir fáa í ummælisbókina í einstøku 

lærugreinunum, so teir betur eru førir fyri at betra seg á 

teimum ávísu økjunum í lærugreinini.

 Hetta við próvtølum hava vit viðgjørt áður í skúlastýrinum. 

 T.d. hava vit fingið ein skrivligan fyrispurning frá einum 

foreldri:

 “Er tað sambært námsætlanini fyri X, at próvtal ikki 

verður givið til eina jólaroynd?”



Framhald........

 Tá kom fram, at tað er ymiskt, hvussu jólaroyndin í 
framhaldsdeildini verður løgd til rættis.

 Meirilutin í skúlastýrinum gjørdi vart við, at vit meta tað vera 
óheppið, at tað er so ymiskt, hvussu lær. gera í samb. við 
royndir. 

 Onkur lærari sigur, at jólaroyndin er ein arbeiðsroynd og gevur 
einki próvtal.

 Onkur annar gevur próvtal, men leggur dent á, at tað er ein 
arbeiðsroynd og tí er próvtalið kanska ikki heilt eftirfarandi.

 Hetta skapar ótryggleika millum næmingar og foreldur og er 
als ikki nøktandi.



Felags leist

 Vit fingu høvið at viðgera, hvørjar meginreglur Tvøroyrar 

skúli hevur viðvíkjandi fráboðan til heimini um úrtøku 

næminganna.

 Vit ynska greiðar reglur, so tað ikki er upp til einstaka 

læraran, hvussu viðkomandi eftirmetir, nær próvtal 

verður givið og hvussu.

 Tað skal verða ein felags leistur fyri allar lærarar skúlans.

 Tá meginreglurnar eru lidnar, skulu hesar liggja á 

heimasíðuni, so næmingar og foreldur hava møguleika 

fyri at kunna seg um hesar.



2 foreldraviðtalur um árið

 Enn einaferð hava vit vart við, at vit meta tað vera alneyðugt við 2 

foreldraviðtalum um árið, sum ein liður í, at einstaki næmingurin skal 

metast ávegis í undirvísingargongdini, sum tað stendur í 

námsætlanini.

 Í kunngerð um flokslæraran í §5, stk. 2 stendur:

 Flokslærarin skal javnan og í minsta lagi 2 ferðir um árið kunna 

heimini um fakliga førleikan, arbeiðsgongdina og trivnaðin hjá barni 

teirra.

 Foreldraumboðini í skúlastýrinum ynskja 2 viðtalur um árið.

 Umboð fyri lærararnar og leiðslan halda fast við ta einu viðtaluna, 

sum liggur í feb/mars., ið eisini er alt ov seint eftir okkara tykki!



Skúlagarðsbólkurin

 Á seinasta felags foreldrafundi greiddi eg frá, at 

framtíðin hjá skúlagarðsbólkinum var óviss.

 Vit løgdu nógva orku og tíð í at bøta um umstøðurnar í 

skúlagørðunum, men einki bleiv viðlíkahildið og tí gjørdu 

vit av, at nú lá bólturin hjá teknisku deild, ið mátti fáa í 

lag greiðar avtalur um viðlíkahald, áðrenn vit fóru til 

verka aftur. 

 Tíanverri var einki hent í skúlagarðinum í Trongisvági, tá 

næm. byrjaðu eftur summarfrítíðina.



Skúlagarðurin í Trongisvági



Skúlagarðurin í Trongisvági



Skúlagarðurin

 Ávist samskifti millum skúlastýrið og forkvinnuna í 
Mentanarnevndini um skúlagarðin

 Starvsfólk hjá kommununi fóru so til verka og syrgdu fyri, 
at skúlagarðurin aftur varð eitt hugnaligt og innbjóðandi 
spælipláss hjá næmingum.

 Vit hava fingið lovað, at hetta ikki skal endurtaka seg og 
at greiðar avtalur eru gjørdar við starvsfólk hjá 
kommununi um viðlíkahald. Tað stendur í 
fundarfrágreiðingini frá árliga fundinum við býráðið 
11/11-2015.



Skúlagarðurin



Skúlagarðurin



Skúlagarðurin



Skúlagarðsbólkurin

Gjørdu sum sagt einki nýtt í skúlagørðunum í fjør.

 Settu sjóneykuna á bókasavnið í Tvøroyrar skúla.

 Valdu at brúka uml. 40.000 kr av játtani uppá nýtt 

innbúgv

 Fara at innrætta ein hugnaligan lesikrók á 

bókasavninum.



Bókasavnið



Bókasavnið



Bókasavnið



Bókasavnið



Lesikrókur



Restin av játtanini í fjør

 Skúlastýrið hevur, í samb. við eitt skriv frá Turið 

Vesturgaard, lærara, samtykt at brúka restina av 

játtanini til eina træterrassu omanfyri skúlan.

 Turið skrivaði m.a. í sínum uppskoti um at gagnýta 

viðarlundina omanfyri skúlan.

 Hon nevndi ein træ-terassu við 3 síðum, so ein kundi farið 

hagar og havt tíma um summarið. Lívfrøðitímar og N&T 

hevði verið upplagt, tá hetta er beint við lívfrøðihølið.



Træ-terassa
Okkara uppskot er okkurt, sum líkist hesum, men ikki so stórt. Til eini 25 næmingar! Mentanarnevdin arbeiðir víðari við 

hesum og til várs vænatð vit, at tað verður klárt.



Skúlagarðsbólkurin

 Er farin í søguna

 Nú hava vit ístaðin ein trivnaðarbólk
 Í nýliga stovnaða bólkinum eru Gunnbjørg Guttesen og 

Eyð Berg fyri skúlastýrið, 2 umboð fyri lærarahópin og 1 
umboð úr næmingarráðnum.

Trivnaðarbólkurin hevur 100.000 kr. at ráða yvir 
aftur í ár



Tabel-trappa



Tá skúlin byrjar eftir summarfrítíðina

 Vit hava gjørt vart við á fundi, hvussu umráðandi vit 

halda tað vera, at skúlin er klárur at taka ímóti 

næmingunum 1. skúladag eftir summarfrítíðina.

 Tað skal vera hugaligt og innbjóðandi at koma í skúla 

aftur.

 Ikki bert fysisku karmarnir, men eisini heimasíðan hjá 

skúlanum, heimasíður hjá flokkunum, bøkur o.a. 



Mannagongdir, tá ódnarveður brestir á

 Tað var ein dag í januar í fjør, at ódnarveður brast á, 

meðan næm. vóru í skúla.

 Fleiri foreldur gjørdu vart við, at tey kendu seg trýst at 

fara frá arbeiði í ringa veðrinum at heinta børnini hjá 

sær, sum vóru stødd í skúlanum.

 Vit kjakaðust um hetta á einum fundi og úrslitið varð, at 

skúlin hevur fingið greiða mannagongd fyri, hvussu farið 

verður fram eina mgl. aðru ferð.

Greiða mannagongdin er løgd á heimasíðuna.



Heimasíðan

 Skúlin fær nýggja heimasíðu í næstum. 

 Á fundi við býráðið í novembur gjørdi skúlastýrið enn einaferð vart 

við týdningin av eini innbjóðandi heimasíðu, tí tað er skúlans andlit til 

umheimin.

 Býráðið samtykti at játta pening til eina nýggja heimasíðu.

 Umframt hevur býráðið játtað pening til telduvørðin fyri at umsita 

heimasíðina.

 Vit gleða okkum til eina innbjóðandi og livandi heimsíðu við lítlum 

tíðindastubbum og myndum av gerandidegnum í skúlanum.



Fundurin við býráðið

 Samanumtikið ein sera jaligur og konstruktvur fundur.

 Skúlastýrið gjørdi vart við, at skúlin vil hava vevstovuna 

sum lið í at hava møguleika fyri nýhugsan í undirvísingini.

 Eisini hevur hevur ein nýggjur skúlakøkur staðið ovarliga á 

ynskilistanum í fleiri ár.

 Nýggjur køkur er játtaður og verður eftir ætlan liðugur 

eftir summarfrítíðina, eins og vevstovan verður tøk til 10. 

flokk.

 Soppakanning varð gjørd í novembur og úrslitini vóru 

góð.



Framhald......

 Á fundinum við býráðið gjørdu vit vart við, at tað var sera 

óheppið, at skipanin við høvuðsreingerð í summarfrítíðini 

var broytt UTTAN, at leiðslan var vorðin kunnað.

 Fundur varð avtalaður partanna millum, so vónandi 

verður ein loysn funnin til komandi summarfrítíð.

 Á fundinum spurdu vit eisini, hvat ætlanin er í samband 

við skúlabygging/nýbygging?



Framhald.....

 Vit fingu at vita, at málið er parkerað, tí tað er ikki 

peningur til tað nú.

 Vit spurdu um nakað áramál er sett á?

 Anita Vibergsóttir metti ikki, at hetta býráðið skal áseta 

tað nú.

 Framyvir verða 2 fundir árliga við býráðið.



Takk fyri


