
Sum limir í skúlastýrinum fáa foreldur høvi til at mynda 
skúlagongdina hjá barni/børnum sínum.

Tað eru fyrst og fremst foreldrini, ið varða av børnunum, og tí 
er sjálvsagt, at tey eru við til at taka avgerðir og seta dám á 
virksemið í tí skúla, har børn teirra ganga. Foreldraumboðini 
hava leiðsluna í skúlastýrinum, og tað eru foreldraumboð, 
sum eru bæði formaður og 
næstformaður í skúlastýrinum.

Skúlastýrið hevur eftirlit við virksemi skúlans og hevur m.a. 
hesar uppgávur:

1. Ásetur meginreglurnar um virksemi skúlans m.a.:
• samarbeiðið millum skúla og heim
• næmingafráverur
• fráboðan til heimini um úrtøku næminganna í undir

vísingini
• foreldrafundir, setursskúla og onnur felags tiltøk

2. Ger við støði í ásettum reglum atferðarreglur skúlans og 
umsjónina við næmingunum í skúlatíðini.

3. Ummælir árligu fíggjarætlanina fyri skúlan og leggur tey 
mál fyri kommunustýrið til góðkenningar, ið bera fleiri 
útreiðslur við sær, enn ásett er í fíggjarætlanini.

4. Viðger saman við kommunustýrinum uppskot um skúla
bygging og umbygging í verandi skúlum

5. Viðger saman við kommunustýrinum uppskot um skúla
bygnað í kommununi og broytingar í galdandi skúlabygnaði

6. Góðkennir eftir tilmæli frá námsfrøðiliga ráðnum teir undir
vísingarmiðlar, sum skúlin skal brúka.

Skúlastýrið hevur ein stóran leiklut í arbeiðinum at menna 
einstaka skúlan. Skúlastýrið ásetir meginreglur og er bindilið 
millum foreldur og skúla. Skúlastýrið er eisini samstarvsfelagi 
hjá leiðslu skúlans at gera fyriskipanir, so at skúli og foreldur 
í felag menna undirvísingarliga og sosiala umhvørvi skúl
ans, har dentur verðu lagdur á trivnað og læring hjá øllum 
næmingum. Harumframt samstarvar skúlastýrið við komm
unustýrið  um skúlabygnað og fíggjarligu og hølisligu um
støðurnar í skúlanum.

Arbeiðsøkið

Foreldraávirkan
Samstarv

Foreldraumboð
verða vald í skúlastýrið

10. november 2020

Tíðarætlan

Hoyvíksvegur 72, 110 Tórshavn
Tel. 200900

Undirvísing@uvs.fo

Valið
10. nov.

3. nov.

27. okt.

20. okt.

Uppstillingar-
listar

Uppstillingar-
fundur

Kunning
til heimini

Vallistar

Mynd: Eysturskúlin


