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Ársætlan floksins: 3. flokkur 
Latin inn 15. september  2021         Skrivað hevur: June-Eyð Joensen 

 

Skúlaár 2021-2022 

Skúli Skúlin við Streymin 

Floksheiti 3.a 

Floksstig 3. flokkur 

Toymi June-Eyð Joensen, flokslærari og Sigrid K. Vang 

 

Ársætlan 

floksins 

Heildarætlan fyri flokkin við atliti at trivnaði og fakligum førleikum 

 

Skúlaslogan:  

- ”Í bókanna frøði og hugans flogi skal barnið mennast og búgvast til fólkasið í 

Føroyum» 

Virðisgrundarlag skúlans byggir á 4 grundarsteinar: 

- ”Hjarta, høvur, hond og heilsa”: 

Floksreglur:  

- Ver fittur 

- Tosa pent 

- Hjálp øðrum 

- Ver friðarligur 

- Rætt hondina upp 

- Lurta, tá ið onnur tosa 

- Rudda upp 

- Ger títt besta 

 

Trivnaður er grundarlagið undir einari góðari skúlagongd. Tí hevur tað stóran týdning, at 

vit hava tað gott saman við okkara floksfeløgum, lærarum og øðrum á skúlanum. Fyri at 

kenna okkum væl, hevur tað týdning, at vit blíva sædd, hoyrd og vird fyri tey vit eru, at 

vit tosa pent við hvønnannan, at onnur tíma at vera saman við okkum og at vit eisini duga 

at hava tað hugnaligt og stuttligt saman. 

 

Í skúlanum skulu vit sjálvsagt hava tað gott, og vit skulu sjálvsagt eisini læra. Fyri at læra 

er tað neyðugt hvønn dag at arbeiða væl í skúlanum, gera skúlating heima og fáa 

hóskandi avbjóðingar.  

 

Næmingarnir skulu hava ordan í sínum tingum. Teir mugu hava neyðug amboð, bøkur og 

annað við í skúla, og í skúlanum skulu teir vera ruddiligir og vita, hvar ymsu tingini hoyra 

heima. 

 

Grundleggjandi tørvir sum matur, svøvnur og umsorgan mugu vera nøktaðir heimanífrá, 

men ein gott samband við starvsfólkini í skúlanum, er somuleiðis týdningarmikið. 

 

Eitt gott samstarv millum heim og skúla hevur sera stóran týdning fyri einari 

væleydnaðari skúlagongd. Báðir partar mugu hava álit á hvørjum øðrum, men eisini seta 

seg í samband við hvønn annan um neyðugt. 

 

Felags foreldrafundur er í september, tá ársætlanin fyri flokkin verður løgd fram, 

foreldraumboð verða vald og ymiskt annað verður tikið upp. 
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Foreldraviðtalur verða í oktober og aftur á vári, og tá umrøða vit trivnaðin og fakligu 

førleikarnar hjá hvørjum einstøkum næmingi. 

Eina ferð um mánaðin hevur flokstoymið fund, har vit planleggja ymiskt, sum er fyri 

framman og umrøða gongdina í flokkinum og menningina og trivnaðin hjá næmingunum. 

Tað er eisini tá, vit taka støðu til, um átøk mugu setast í verk. Vit samstarva við 

heilsufrøðingin, førleikastovuna, Sernám, AKT, SSP og barnaverdartænastuna, um vit eru 

stúrin um onkran næming.  

 

 

 

 Arbeiðslag, 

reglur o.a. 

Mannagongd viðvíkjandi næmingaarbeiði, heima og í skúla 

 

- Næmingarnir skulu vera virknir í undirvísingini og menna gott arbeiðslag.  

- Um neyðugt laga vit tilfarið og krøvini eftir fakliga støðinum hjá 

næminginum. 

- Næmingarnir skulu gera tey skúlatingini, sum verða løgd í vikuætlanirnar. 

- Um neyðugt og í samstarvi við heimið kunnu vit laga tilfarið og krøvini eftir 

fakliga støðinum hjá næminginum. 

- Um næmingur ikki hevur gjørt skúlatingini hjá sær, ynskja vit, at foreldrini boða 

læraranum frá. HESA ÁBYRGD EIGA BØRNINI IKKI! 

- Um næmingur ikki arbeiðir í skúlanum ella fakliga hevur brúk fyri einum 

skumpið, kann verða talan um, at hann skal gera okkurt eyka heima. 

- Um næmingurin ikki fylgir nóg væl við fakliga, kann verða neyðugt, at hann fær 

eyka undirvísing (t.d. undirvísing í minni bólki ella eitt nú lesiskeið í eitt 

tíðarskeið). 

 

Reglur í flokkinum, t.d. viðvíkjandi samskifti og atburði 

 

- Næmingarnir skulu læra at seta orð á seg sjálvar og sínar kenslur og um neyðugt 

siga frá, um onnur fara yvir um teirra mørk.  

- Næmingarnir skulu læra at samskifta við onnur á ein virðiligan hátt og hava ein 

høviskan málburð. 

- Næmingarnir skulu læra vanligan fólkaskikk. 

- Næmingarnir skulu læra at loysa ósemjur so hvørt sum tær taka seg upp, og eisini 

læra at biðja um umbering fyri sínar gerðir. 

- Happing og harðskapur verða ikki góðtikin og verður samtala við bæði næming 

og foreldur, um hetta kemur fyri. 

 

Onnur viðurskifti í flokkinum 

 

- Røklaskipan verður innførd, soleiðis at næmingarnir skiftast um at halda skil á 

ymsum praktiskum viðurskiftum í skúlastovuni. 

- Sitiskipan verður innførd, so næmingarnir koma at sita við síðuna av øllum sínum 

floksfeløgum í einum skúlaári. 

- Nakrar tímar um vikuna hevur 3. flokkur tíma saman við helvtini av 2. flokki. Tá 

eita tey gulur bólkur, og talan er um lærugreinarnar kristni, heimstaðarlæru, ítrótt, 

svimjing umframt myndlist. Tónleik hava 1., 2. og 3. flokkur øll saman. 
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Trivnaðar- og 

undirvísingar-

tiltøk t.d. 

Serligir dagar, útferðir, hugnaløtur og onnur tiltøk 

 

Alt árið: Morgunsangur fyri grund- og miðdeildina hvønn mánadag og mikudag kl. 9.20. 

 

September: 

- Rennidagur ein dag, tá ið tað viðrar 

 

Desember:  

- Pynta floksstovuna 

- Jólasøga 

- Jólahald fyri næmingum og foreldrum 

- Jólaverkstaðir 

- Jólaborðhald og pakkaspæl 

- Jólafilmur 

- Jólagudstænasta 

 

Føroyskur dansur í dansitíðini 

 

Føstulávintshald 

 

Móti sumri:  

- Floksveitsla fyri grunddeildina 

- Seturskúli við gisting í eina nátt 

- Útidagar í juni 

 

Harumframt 

- Tvey trivnaðartiltøk, sum foreldraumboðini skipa fyri 

- Eitt fyri jól 

- Eitt eftir jól 

 

Evnisdagar, stovnsvitjanir og námsferðir 

 

Apríl: Evnisvika um listina í skúlanum 

  

Felags rokniátak fyri grunddeilina 

Felags lesiátak fyri grunddeildina 

 

Oktober/november: Lesiátak “Føroyar lesa”: Lesiskeið: “Orð um minuttin” 

 

og møguliga “Miðvísa lesiskeiðið” móti vári/sumri. 

 


