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Trivnaðarætlan fyri 5.a  

Flokstoymið ger ársætlanina, sum verður latin leiðslu skúlans fyri 15. sept. 
 

Skúlaár 2020/2021 

Skúli Skúlin við Streymin 

Floksheiti 5.a 

Floksstig 5. flokkur 

Toymi Thordis og Eir 

 
Endamál Endamálið við trivnaðarætlanini er at skipa skúladagin soleiðis at øll - næmingar og 

lærarar – í 5. a, hava tað gott, trívast og læra í Skúlanum við Streymin 

  

Slagorð í mun til trivnaðin í flokkinum er: 

 

Ver ímóti hinum, sum tú ynskir tey skulu vera í móti tær. 

 
Ymiskar 
mannagongdir 

Í 5.a ganga 16 næmingar og eru næmingar ímillum, sum hava serligar avbjóðingar.  

Skúladagurin skal skipast soleiðis, at allir næmingarnir trívast og læra. Skúlatíðin er 

skipað í ”vanliga” skúlagongd og so tímar ella dagar har næmingarnir saman við 

lærarunum skipa fyri felagstiltøkum í flokkinum.  

 

Fyri at øll skulu kenna seg væl og heima í flokkininum, verður regluliga skipað fyri, at 

næmingar og lærarar fáa felags upplivingar og søgur  

 

Føðingardagar í flokkinum  

Einaferð um mánaðin skal ein tími brúkast til føðingardagarnar í flokkinum.   

Teir næmingarnir, sum fylla í summarfrítíðini eru partur av degnum í august.  

 

Hugnatímar 

Annan hvønn mánað er hugnatími í flokkinum – flokslærari og næmingar skipa fyri. 

  

Spæl í fríkorterinum  

Tvey fríkorter um vikuna skal allur flokkurin spæla saman. Øll skulu spæla við. 

Í flokkinum er ein krukka, har tennisbóltar eru í við spølum á.  Hetta eru fríkorter tey 

ikki hava vøllin. 

Næmingarnir eru við til at avgera hvørji spøl eru í krukkuni, og eisini hvørjar reglur 

eru galdandi í spølunum.  

  

Borðplanur  

Næmingarnir skifta regluliga pláss í skúlastovuni. Tað eru lærararnir, sum skipa fyri 

hvar næmingarnir sita.  

Í høvuðsheitunum er galdandi, at øll skulu kunna sita saman.   

  

Fríkorter 

Allir næmingarnir fara út í fríkorterinum og skulu tí altíð hava klæðir, sum gera tað 

møguligt at fáa eitt gott fríkorter. 

 

Floksreglur 

Floksreglur vera gjørdar saman við flokkinum. 
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Hesar reglur skulu umfata vinarlag, málbur og ymiskar praktiskar loysnir. 

  

Kalendari  

Á vegginum skal hanga ein stórur kalendari, sum týðuliga vísir, hvat er á skránni í 

flokkinum t.d. hugnatímar, sangløtur, nær flokkurin hevur morgunsang, nær lærararnir 

eru á skeið, ..........  

  

Grundin til at eina kalendari skal hanga í flokkinum, er at næmingarnir lættliga kunnu 

kunna seg um hvat er á skránni, kunna fylgja við og eisini fyri at tey hava møguleika til 

at gleða seg.  

  

Rúmið og goymslan hjá næmingunum  

Allir næmingarnir hava eitt “rúm" í flokkinum.   

Í hesum rúminum er ein mappa til ymiskt tilfar. Umframt tað eru eisini kasettir til 

lærugreinar.   

Næmingarnir hava til uppgávu altíð at hava sítt rúm reint og rudduligt. Einaferð um 

mánaðin skipar flokslærarin fyri eini rúmruddingarløtu.   

  

Húgvur og jakkar  

Jakkar og húgvur skulu hanga á knaganum í gongini. Eingin er inni í jakka og 

húgvu/keppi. 

  

Røklaskipanin  

Í flokkinum hongur eitt yvirlit yvir hvør er røkil. Uppgávurnar hjá røklinum skulu 

gerast saman við flokkinum og heingjast beint við síðuna av.  

 

Telefonir 

Allar telefonir eru sløktar og liggja í taskuni. Telefonirnar skulu ikki brúkast í skúlatíð. 

Um so er, at onkur tekur telefonina fram, verður hon tikin og løgd inn til leiðarin og 

skal avheintast av foreldrunum. 

Hesar reglur eru sambart reglunum hjá súklanum 

 

Matarsteðgurin 

Teir fyrstu 10 minuttirnar í matarsteðginum sita allir næmingar og eta matpakka saman 

við lærarinum. Um so er at ein næmingur ikki hevur matpakka við, skal hann alíkavæl 

sita saman við sínum floksfeløgunum. 

 

Heimaarbeiði 

Alt heimaarbeiðið skal síggjast í vikuætlanini á heimasíðuni.  Heimaarbeiðið kemur í 

vikuætlanina fríggjadag vikuna fyri.  

Tá ið lærari er burturstaddur, td. á skeið, so skal tað setast í vikuseðilin. Hetta tí at tað 

eru næmingar í flokkinum, sum hava brúk fyri at vita hetta. 

 

Allir næmingar hava skyldu at gera sítt heimaarbeiði. 
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Samstarv í 
millum skúla 
og heim 

Tað er ein foreldrafundur um árið, sum er 21. september. 

 

Tað eru foreldraviðtalur í februar. 

 

Í flokkinum er eitt foreldrabólkur. 

 

Foreldrabólkurin skipar fyri einum tiltaki fyri jól, sum er fyri næmingar og einum 

tiltakið eftir jól ”summartiltak” fyri foreldur, næmingar og lærarar. 

 
 

Tiltøk í 
flokkinum 

Ymisk tiltøk hjá flokkinum í skúlaárinum 2020/2021.  
 

August 

Koma aftur í skúla. 

 

September  
Ein góðan dag í september er árligi skúlarennidagurin. 

18. september byrjar First Lego Leauge 

 

21. september - Foreldrafund fyri øll foreldur í 5.a 

 

Oktober 

First Lego League 

 

November 

11. november – finalan í First Lego League 

? november – hugnakvøld í flokkinum. 

 

Desember 

Venja tað, sum skal framførast til jólahald 

Hava ein jólavin í desember. 

 

1.desember - pynta stovuna 

15. desember – jólahald fyri foreldur 

13. og 14. – 16. og 17. desember – jólaverkstøð 

20. desember – dagurin endar kl. 12.35 

21. desember er jólaguðstænasta 

 

Januar  
Toymislærararnir leggja ætlan fyri ymisk tiltøk í flokkinum. 

 

Februar 

Foreldraviðtalur í 5.a 

Føroyskur dansur  

14. og 15. februar eru frídagar 
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Mars 

11. mars - Grækarismessuhald í skúlanum 

 

Apríl 

Páskavin 

4. til 8. apríl – evnisvika fyri allan skúlan 

25. apríl - flagsdagshald í grund- og miðdeild 

 

Mai 

 

Juni  
13. til 17. juni – útivika í mið- og grunddeild. 

summarhugna í flokkinum. 

- dagstúr í hagan í nærumhvørvinum– niðan á eitt fjall ???? 

- dagstúr – ikki avgjørt hvat og hvussu 

 
 
 
 


