
1 

 
 
 
 

M EN T AM Á L A R Á ÐI Ð  
 

Mentamálaráðið umsitur undirvísingar-, granskingar-, menta-  og kirkjumál 

 Mentamálaráðið • Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 

  (+298) 35 50 50  •   (+298) 35 50 55 •   mmr@mmr.fo • www.mmr.fo  

 

Trivnaðarætlan floksins 
Flokstoymið ger trivnaðarætlanina, sum verður latin leiðslu skúlans fyri 16. sept. 

 
Skúlaár 2020-2021 
Skúli Skúlin við Streymin 
Floksheiti Trivnaðarætlan 
Floksstig 8.a. og b 
Toymi Teitur og Linda  

 
Trivnaðarætlan 
flokkana 

Næmingarnir verða úr Skúlanum við Streymin, Hvalvíkar Skúla og Hósvíkar Skúla 
og Eiði. 
Ætlanin verður tí, at flokkarnar verða samansjóðaðir so vítt møguligt, soleiðis at 
hesir meira føla seg sum “ein árgang”.  
 
Øll trivnaðartiltøk, dagtúrar, hugnaløtur og film-verkætlanin verða tí gjørdar í 
felag fyri at menna felagsskapin í flokkunum.     
 
Trivnarðartiltak varð gjørt við árslok 2019-2020, har ið næmingarnir (8.a og 8.b 
blandað) vóru á postarenning og tóku bólka-selfies, og ótu síðani eina máltíð 
saman.  
Ætlanin er síðani, at myndirnar vera gjørdar til kolagir og skulu hanga í 
flokshølunum. 
 
Lærararnir gera í felag við næmingunum trivnaðar-reglur fyri árgangin.  

 

 
 
 

Trivnaðar- og 
undirvísingar-
tiltøk t.d. 

18.augut. –Samansjóðingardag  
5.-6. Oktobur, -Seturskúli í Nólsoy við báðum flokkunum. 
2.-6.novembur. - Filmsverkætlan við báðum flokkunum 
10.novembur. –Hugnakvøld við báðum flokkunum 
14. ella 15.desembur. –Dagtúrur, Jólatúrur við báðum flokkunum   
4.marts. –Hugnaløta fyri báðar flokkkarnar  
15.-19.marts. – List-evnisvika fyri hádeildina 

Arbeiðslag, 
reglur o.a. 

Ætlanin er, at undirvísingin verður væl skipað, soleiðis at allir næmingarnir fáa ein 
góðan skúladag, -viku og -mánað.  
 
Heimaarbeiðið, í teimum ymisku fakunum, verður lagt út á vikuætlanina , ið liggur 
á heimasíðu skúlans.  
 
Ì donskum fara vit at skipa undirvísingina við “vikuætlanar –kolveltingini” / 
“ugeskemarevolutionen” 
 
Av tí at vit velja hesa tilgongdina, so verður flokkshølið ikki innrættað 
“traditionelt”, men innrættingin verður soleiðis, at næmingarnir hava møguleika 
fyri at arbeiða í størri ella minni bólkum ella einsæris alt eftir teimum 
arbeiðsuppgávum, ið verða kravdar av teimum.  



2 

 
 
 
 

M EN T AM Á L A R Á ÐI Ð  
 

Mentamálaráðið umsitur undirvísingar-, granskingar-, menta-  og kirkjumál 

 Mentamálaráðið • Hoyvíksvegur 72  •  Postrúm 3279  •  FO-110  Tórshavn 

  (+298) 35 50 50  •   (+298) 35 50 55 •   mmr@mmr.fo • www.mmr.fo  

 

13.apríl. –Dagtúrur / Virkisvitjan 
 
 
 
 

 


