
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ársfrágreiðing fyri 2017/2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skúlin í Eysturkommunu 

 

Síðani 1. januar 2013 hevur leiðslan í 

skúlanum fyri Eysturkommunu virkað við 

einum skúlastjóra og einum varaskúlastjóra/ 

deildarleiðara. Fríðfinnur Johnsson er 

skúlastjóri, og Mariann D. Poulsen er 

varaskúlastjóri. Um ársskiftið fekk leiðslan 

eitt skrivstovufólk aftrat sær.  

 

Skúlastýrið hevur eftirlit við virksemi 

skúlans, sum ikki er lagt undir aðrar 

myndugleikar. Í skúlastýrið verða trý 

foreldraumboð vald, tvey 

kommunustýrisumboð og eitt 

starvsfólkaumboð. Formaður og 

næstformaður skulu veljast millum 

foreldraumboðini. Skúlastjórin er skrivari í 

skúlastýrinum. Skúlastýrið, sum tók við í  

2017, skipaði seg soleiðis: 

 

Ruth Norðgerð Sevdal, formaður 

Katrini Ingolfsdóttir Gregersen, næstformaður 

Ove Heinesen, foreldraumboð 

Gudny Langgaard, kommunustýrisumboð 

Hjalti Dalheim, kommunustýrisumboð 

Lív McLeod, starvsfólkaumboð 

 

Skúlastýrið situr í 4 ár. 

 

Næmingar 

 

Skúlaárið 2016-2017 gingu 258 næmingar í 

skúlanum. 126 í Skúlaspíranum og 

innskúlingini í Leirvík og 132 í miðdeildini í 

Gøtu. 

 

Skúlaárið 2017-2018 ganga 273 næmingar í 

skúlanum. 140 í Skúlaspíranum og 

innskúlingini í Leirvík og 133 í miðdeildini í 

Gøtu.  

 

Árgangirnir eru um 34 næmingar í miðal. 

 

Hetta er í nógvar mátar ein góð skúlastødd. 

Bæði fyri einstaka næmingin og fyri 

skipanina av undirvísingini og skúladegnum. 

Næmingatal ger nevniliga, at allir næmingar 

hava lættari við at finna sín javnlíka og 

trívast, og skúlin fær eisini so mikið væl av 

tímum, at til ber hjá leiðslu og lærarum at 

fyriskipa og geva ein góða og fjølbroytta 

undirvísing.  

 

Starvsfólk 

 

Í skúlanum eru 24 lærarar, 2 námsfrøðingar, 

sum arbeiða í Skúlaspíranum og 4 

námsfrøðiligir stuðlar. 

 

Mannagongdir og vegleiðingar 
 

Skúlin í Eysturkommunu hevur fleiri 

mannagongdir og vegleiðingar, sum eru til at 

taka í ávísum støðum, og aðrar eru við til at 

mynda dagligdagin á skúlanum.  
Á vári 2017 var trivnaðarætlanin góðkend av 

Mentamálaráðnum. Ætlanin er rættuliga 

umfatandi og umfatar nógvar lutir, sum á ein 

ella annan hátt kunnu vera viðkomandi fyri at 

skapa tryggleika og trivna á einum skúla. 

Somuleiðis hevur skúlin eina sorgarætlan. 

Sorgarætlanin er gjørd fyri at foreldur, lærarar 

og leiðsla skulu vita, hvør mannagongd 

verður brúkt, tá sorg rakar skúlan.  

Ætlanirnar kunnu lesast á skeyk.fo. 

 

Hølisumstøður 

 

Samanumtikið eru hølisumstøðurnar góðar á 

fleiri økjum, men skúlastýrið hevur tó havt 

nøkur ynski um ábøtur bæði í skúlanum í 

Leirvík og í skúlanum í Gøtu. Serliga eru tað 

viðurskifti, sum blivu útsett í sambandi við 

umbyggingina. 

Á vári 2017 heitti skúlastýrið á leiðsluna um 

at gera eina tørvskanning fyri báðar skúlarnar. 

Tørvskanningin var býtt upp í tveir partar: ein 

bráðneyðugan part og eina langtíðarætlan. 

Hetta var síðani sent víðari til kommununa til 

støðutakan og kunning. 

 



Hugsanin við tørvslýsingini er í fyrsta umfari 

at gera dagføringar, so skúlin líkur nútímans 

krøv, men so eisini framyvir at kunna halda 

skúlan á einum høgum støði. 

 

Innskúlingin. Allir fýra árgangirnir hava nú 2 

heimastovur, so nú ber til at býta allar 

árgangirnar. Serstovan hevur eina stovu, sum 

kann býtast í tvey. Harumframt hevur skúlin 

fimleikarhøll, svimjihøll, 

evningsstovu/heimastova, bókasavn og 

miðhøll og eina stovu til fyrireiking. 

 

Dururin út til skúlagarðin og skrivstova til 

skúlastjóra og skrivstovufólk eru partur av 

bráðneyðuga partinum av tørvskanningin, 

sum varð send kommununi. Umframt hetta 

var eitt ynski um at fáa tak og vegg á ein 

millumbyggning, so hetta kann brúkast til 

arbeiðsskúr. 

 

Eingir pengar eru játtaðir í 2018 til at gera 

hesar umbyggingar. Elsti parturin av 

bygninginum kemur beinleiðis inn í eina 

komandi umbygging. Orsøkin, til at eingir 

pengar eru settir av, er, at støða fyrst má 

takast til, hvat skal gerast við elsta partin av 

skúlanum, áðrenn ein umbygging kann fara 

gongd.  

 

Miðdeildin. Allir 8 flokkar hava sína 

heimastovu, og førleikastovan heldur nú til í 

gomlu tónleikastovnuni. Harumframt hevur 

skúlin fimleikarhøll og bókasavn og serstovur 

til tónleik, heimkunnleika, smíð, evning og 

náttúrulærugreinar.  

 

1929-bygningurin hevur havt trupulleikar við 

soppi. Ymiskar ábøtur eru gjørdar, og m.a. er 

nú drenað kring bygningin. Ein útsúgving er 

sett upp í 2017 til smíðstovuna.  

Skúlastýrið hevur heitt á kommununa um at 

taka støðu til, hvørjar ætlanir eru fyri 1929-

bygningin. Trupulleikar eru enn við 

bygninginum, hóast ábøtur eru gjørdar. 

Skúlastýrið ynskir tí at vita, um kommunan 

ætlar at halda fram við ábótum, ella um ein 

nýggjur bygningur hevði verið meira 

viðkomandi. 

 

Í bráðneyðuga partinum av tørvskanningini 

var útsúgving til smíðhøli, lærarafyrireiking 

og goymsluhølir.  

 

Serdeildin. Serdeildin byrjaði í Leirvíkar 

skúla skúlaárið 2009-10.  

Fyrsta árið var hon í stovninum á Gásamýru, 

men í 2010 flutti hon út í skúlan í Leirvík og 

fór at halda til í hølunum, sum bókasavnið 

hevði havt. Skúlaárið 2014-15 fekk serdeidin 

eisini høli í skúlanum í Gøtu. Tey halda til í 

gamla skúlanum frá 1890. Deildin í Gøtu  

hevur hetta skúlaárið fingið gomlu 

tónleikastovuna til serundirvísing og 

miðfirraða undirvísing.  

 

KT - útgerð  
 

Allar heimastovurnar hava samvirkna talvu og 

tráðleyst internet, so til ber at brúka 

teldur/teldlar um allan skúlan. Skúlin legði í 

2017 um til Office 365, eftir at gamla 

FirstClass skipanin var niðurløgd.  

 

Farna skúlaár vóru nakrar íløgur gjørdar í at 

skifta og viðlíkahalda telduútbúnaðin. Tøknin 

mennist so skjótt, tí verður farið undir at 

kanna, um til ber at finna ein leist, sum 

tryggjar, at skúlin framhaldandi kann vera á 

einum hóskandi støði. Møguliga leasing. 

 

LP – myndilin 

 

Hetta skúlaárið heldur arbeiðið við LP-

myndilinum fram. Tó verða ikki eins nógvir 

tímar brúktir nú sum síðsta skúlaár. LP 

stendur fyri læriumhvørvi og pedagogisk 

greining. Málið við LP-myndlinum er at 

skapa eitt gott læriumhvørvi, so allir 

næmingar fáa so góðar treytir fyri sosialari og 

fakligari menning sum gjørligt. Arbeitt verður 

í trimum toymum, og Elisabeth Poulsen er 

toymisleiðari.  

 



TÍTT  
 

Síðani 2014 hevur innskúlingin verið við í 

hesi skipanini. Skipanin verður eisini brúkt í 

dagstovnunum og frítíðarskúlanum. TÍTT 

merkir “tiltøk í tøkum tíma”. Endamálið við 

hesi skipan er at fylgja trivnaðinum hjá øllum 

næmingum og at seta inn við hjálp hjá 

næmingum, sum av eini ella aðrari orsøk ikki 

trívast nóg væl.  

 

Skúlakór í miðdeildini 
 

Aftur í ár hevur miðdeildin havt gleði av at 

kunna bjóða skúlakór á tímatalvuni ein tíma 

um vikuna. Tað er Marta á Lakjuni, sum 

stjórnar kórinum. Næmingarnir velja sjálvir, 

um teir vilja syngja í kórinum ella vera í sínari 

heimastovu til vanligan sangtíma. Umleið 25 

næmingar syngja í skúlakórinum. 

 

Uttanduraøkið 

 

Í innskúlingin er umbyggingin av 

spæliplássinum um at vera komin á mál. Eftir 

er at gera økið frammfyri nýggja bygningin 

liðugt og gera “Gríshúsið” klárt, so børnini 

kunnu spæla har.  

 

Í miðdeildini hava børnini tveir góðar FIFA-

vøllir at spæla á. Annar vøllurin hevur vanliga 

stødd, meðan hin er ein stórur FIFA-vøllur. 

Næmingarnir skiftast um at brúka hesar vøllir.  

 

Næmingarnir hava eisini eitt gott øki millum 

skúlabygningarnar, sum er lagt við asfalti.  

Her ber til at spæla onnur spøl. Umframt hetta 

sleppa børnini at spæla runt um allan skúlan.  

 

Í 2017 var ein játtan latin til gera skúlaplássið 

niðanfyri nýggja bygningin liðugt. Skúlastýrið 

setti ein bólk, mannaður við foreldraumboði, 

kommunuumboði, tekniskumumboði og 

læraraumboði at finna best hóskandi leikurnar 

fyri játtaða peningin. Byggingin fór í gongd 

fyri jól, og arbeiðið verður eftir ætlan liðugt 

fyri skúlabyrjan 2018/19. 

Felagstiltøk fyri skúlarnar 

 

Umráðandi er skapa nakrar felags siðvenjur 

fyri skúlan, sum kunnu styrkja samleikan og 

kunnleikan hjá næmingum, starvsfólki, 

foreldrum og lokalumhvørvinum sum heild. 

Jólini og dansitíðin hava í so máta hepnast 

sera væl. 

 

Síðsta skúladag fyri jól fara allir næmingarnir 

í kirkju. Kirkjugongdin verður annaðhvørt ár í 

Leirvík og annaðhvørt ár í Gøtu. Í 2017 var 

kirkjugongdin í Leivík.  

 

Felags dansidagarnir eru tveir í tali. Ein í 

Leirvík og ein í Gøtu. Avtalað er, hvørji 

kvæði vit læra, so allir næmingarnir hava  lært 

tað sama. 

 

Skipanir og tiltøk 
 

Mjólkarskipanin er ein skipan, har allir 

næmingar kunnu keypa mjólk í skúlanum. 

 

Litir í leiki. Hetta er eitt tónleikatilboð í 1. 

til 3. flokki, har tað við miðvísari undirvísing 

og samanspæli hvørja viku verður arbeitt við 

at menna tónleikaliga førleikan hjá 

næmingunum. Kommunan hevur játtað eina 

royndarskipan í eitt ár, 6 næmigar í 1. fokki 

eru við í skipanini. 

 

Matpakkin. Skúlastýrið ynskti at betra um 

møguleikarnar fyri at fáa ein góðan matpakka, 

sum kann vera ein hjálp og ein tænasta til 

foreldur at fáa gerandisdagin at ganga betur. 

Kannað varð, um tað var møguligt at fáa eina 

loysn í nærumhvørvinum. Men um sama 

mundi kom matpakkin.fo við síni skipan, og 

avgjørt varð at royna skipanina. Eftir nakrar 

byrjanartrupulleikar koyrir skipanin væl, og 

næmingar hava tikið væl ímóti henni. 

 

Jól og føstulávint. Báðar deildirnar bjóða 

foreldrum í skúlan í sambandi við jólahald og 

fastalávintshald. 

 



Fyrilestur. Skúlastýrið skipaði í heyst fyri 

fyrilestri við Dorthe Borgkvist. Dorthe rekur 

fyritøkuna Klinik for syn og indlæring. Hon 

greiddi frá týdninginum av, at eyguni og 

oyruni samstarva fyri at kunna lesa. 

 

Eftirmetingar av øllum næmingum eru tvær 

ferðir árliga. Hesar eftirmetingar verða 

brúktar í sambandi við foreldraviðtalur. 

 

Foreldrafundir og foreldraviðtalur eru tvær 

ferðir árliga. Har kunna starvsfólkini 

foreldrini um skúlagongdina. 

 

Spæliliðið er ein skipan, sum fór í gongd 

hetta skúlaárið. Spæliliðið eru 6 næmingar í 7. 

flokki, sum hava verið á einum serligum 

skeiði í at skipa fyri spølum í fríkorterunum. 

Tey spæla við 4. flokkarnar eitt fríkorter um 

vikuna. Spælt verður í fimleikahøllini og úti, 

tá tað viðrar. 

 

Rennidagur er fyrst í skúlaárinum. 

 

Útferðir verða gjørdar, og 6. flokkur fer á 

hvøjrum ári á seturskúla í Føroyum við 

flokslæraranum.  

 

Dansistevnan. Ætlanin er, at danistevnan skal 

gerast ein fastur táttur hjá 3. flokki.  

 

Talv. Skúlin í Eysturkommunu er partur av 

eini royndarskipan við at næmingar í 

innskúlingini hava talv ein støddfrøðitíma um 

vikuna. Umframt hetta er talv nú ein partur av 

tímunum í handaverki og list í miðdeildini. 

Helgi Dam Ziska, stórmeistari, hevur vitjað 

báðar deildirnar, og hevur tá bæði undirvíst í 

talvi og havt simultantalv móti næmingum.  

 

Listaleypurin. Tvær, onkuntíð tríggjar, ferðir 

árliga fær skúlin vitjan av Listaleypinum. Í ár 

hevur Det lille Operakompagni framført 

Gandafloytuna fyri øllum næmingunum. 

Eisini hevur Asynja Saxophone Quartet vitjað 

byrjanardeildina. Næmingarnir fingu amboð 

til at smíða tónleik, sum tey síðani framførdu 

saman við tónleikarunum. 

 

Vikuskematímar. Nakrir lærarar eru farnir 

undir at arbeiða nakrar tímar um vikuna við 

einum øðrvísi hátti at skipa tímarnar. Hátturin 

er danskur og kallast Ugeskemarevulutionen. 

 

Eldrasambýlini. Innskúlingin liggur tætt við 

Giljagarð. Her hevur skúlin ta skipan, at ein 

flokkur fer hvørja viku at vitja. Næmingarnir 

heilsa upp á búfólkini og syngja fyri teimum. 

Giljagarður bjóðar bollar og kakao. 

 

Miðdeildin vitjar eldrasambýlið Gøtubrá, 

nakrar ferðir um árið. Serliga í sambandi við 

Lusiagongd og føstulávint. 

 

Næmingalagað undirvísing. Í sambandi við 

at kunna næmingalaga undirvísingina betur, 

eru tímarnir í støddfrøði í miðdeildini lagdir 

saman soleiðis, at 4. og 5. flokkur hava 

lærugreinarnar samstundis og 6. og 7. flokkur 

samstundis. Hetta letur upp fyri møguleikum 

sum at kunna býta næmingarnar í øðrvísi 

bólkar enn vanliga floksuppbýting, so 

næmingar við á leið sama tørvi og á leið somu 

avbjóðingum kunnu arbeiða saman og læra 

saman. 

 

Heimasíðan 

 

Skúlin hevur fingið nýggja heimasíðu, har 

dentur verður lagdur á brúkaraflatuna. 

Á heimasíðuni hjá skúlanum skeyk.fo verður 

kunnað um tiltøk og annað í skúlanum. 

Heimasetningurin er somuleiðis at finna á 

heimasíðuni.  

Skeyk stendur fyri Skúlin í Eysturkommunu. 


