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Tímatalva almenn rás 

 Má Tý Mi Hó Fr 

8:00-
9:30 

2t 2t 2t 2t 2t 

10:00-
11:30 

2t 2t 2t 2t 2t 

13:50-
13:30 

2t 2t 2t 2t 2t 

13:45-
15:15 

2t 2t  2t 2t 

 

Skúlin á Fløtum 

Í Skúlanum á Fløtum fara væntandi at 
verða 5, møguliga 6 flokkar í komandi 
8. flokki. Allir næmingarnir verða 
skipaðir í nýggjar flokkar, við hvør 
sínum flokslærara, tá teir byrja í 
skúlanum eftir summarsteðgin.  

Vit fara at skipa flokkarnar í tvær rásir. 
Eina ítróttarrás og eina almenna rás.  

Á almennu rásini ber til at velja 9 
tímar av valfakum. 

Á ítróttarrásini verða tvinni tilboð. Ein 
hondbóltsflokkur og ein 
fótboltsflokkur.  

Á ítróttarrásini verða skipaðar 
venjingar í hondbólti ella fótbólti tveir 
tímar um dagin fýra dagar um vikuna. 
Afturat ítróttinum verður møguleiki at 
velja 7 tímar av valfakum. 
Hondbóltsrásin er samstarv millum 
skúlan, Neistan og Kyndil. 
Fótbóltsrásin er samstarv millum FSF 
og skúlan. 

Ferðir innanlands og út í heim  

Næmingar okkara í hádeild fara í 
minsta lagi tríggjar ferðir í skúlatíðini. 
Í heysthálvuni fara allir 8. flokkarnir 
samansjóðingarferð uttan mun til 

hvørja rás tey velja.  

Í várhálvuni fer ítróttarásin á 
venjingarlegu í Føroyum. í 9.fl fara 
næmingarnir á almennari rás (ð) ferð í 
Føroyum. Flokkarnir á ítróttarásini 
(h/f) fara á ferð í Danmark. Ferðin 
verður løgd í samráð við 
Ítróttaakademi ella ítróttafeløg í 
Danmark.  

Venjing á tímatalvuni 

Á ítróttarásini er m.a. tann 
serskipanin, at fótbóltur ella 
hondbóltur stendur á tímatalvuni fýra 
fyrrapartar í vikuni. Hesir tímar eru 

burturav ætlaðir til fysiska íðkan og 
ástøði, elvandi vælveru og venjingar í 
víðastu merking. Øll venjing, sum 
treytar og stimbrar tekniskan fótbólt 
ella hondbólt. Ítróttaumstøðurnar eru 
tær bestu, ein kann hugsa sær í so 
máta, júst í Gundadali. Dagliga 
frálæran er væntandi í FSF-húsunum.  

Høli og staðseting  

Almenn rás húsast á Argjum og 
Ítróttarás húsast í Gundadali. Her eru 
undirvísingarhøli, felagshøli, 
bókasavn, teldur og ikki minst hallir 
og vallir. Næmingarnir á almennari- 
og ítróttarrás hava fría atgongd til 
tráðleysa netið hjá skúlanum í 
skúlatíðini.  

Teldur 

Í skúlanum á Fløtum fara allir 
næmingar í komandi 8. flokki at fáa 
hvør sína farteldu. Teldan er 
grundarlag undir undirvísingini. Á 
telduni koma bøkur, uppgávur og 
innlatingar at vera. Teldan, sum 
verður persónlig, skal eisini nýtast til 
royndir og próvtøkur.  

Royndir og próvtøkur  

Skrivligar royndir verða í føroyskum, 
enskum, donskum og støddfrøði á 
jólum og páskum og móti summri í 
8.flokki, umframt á jólum og páskum í 
9.fl. Próvtøka verður í 9.fl í mai/juni 
2020.  

 

Valgreinar  

Skúlin bjóðar út valgreinar í hádeild. 
Næmingar á ítróttarrás kunnu velja 7 
tímar og næmingar á almennari rás 
kann velja 9 tímar. 

Øll valhold eru treytað av, at minst 12 
næmingar eru, ið hava valt 
lærugreinina. 

Næmingar, ið velja týskt, kunnu ikki 
velja handarbeiði, heimkunnleika, 
tónleik ella smíð, tí hesi liggja 
samstundis. 

Valgreinarnar eru: 

Týskt 4t, Alis/evnafrøði 3t, 
handarbeiði 2t, myndlist 2t, 
heimkunnleiki 2t, tónleikur 2t, smíð 
2t, skrivgleði 2t, verksetan 2t.  

Førleikabýttir bólkar 

Í føroyskum, enskum og støddfrøði 
eru næmingarnir skipaðir í 
førleikabýttar bólkar. Hetta 
førleikabýtið byggir á tríggjar súlur. 
Hvussu næmingurin saman við 
foreldrunum metir sín førleika, 
royndir og hvussu lærarin metir um 
evni og arbeiðslag. Til ber í ávísan 
mun at skifta millum bólkar í 
skúlarinum, um hetta er tað rætta at 
gera.  

Í øllum øðrum lærugreinum eru 
næmingarnir í sínum flokki. 
Flokslærarin er tengdur at hesum 
bólkinum. 



Virðisgrundarlag skúlans  

Skúlin á Fløtum er skúli, sum rúmar undirvísingarligum royndum og torir at fara 
undir tær. Ein skúli, sum eggjar til nýhugsan, bæði á fakliga og námsfrøðiliga 
økinum og torir at bjóða tíðarrákinum av.. 

Hjá okkum telur relatiónin og fakligheitin. Tað er høgt til loft og vítt til veggja, pláss 
er fyri fjølbroytni og ymiskleikanum í víðastu merking. 

Okkara lærarar halda vandin eygu og oyru opin fyri tí, ið hendir á fakliga økinum 
uttanum okkurt, nýta tað, sum nýtiligt og gott er, og lata rest fara.  

Tað er rúm fyri ymiskum áskoðanum og starvshættum á øllum økjum, har hetta 
styrkir arbeiðið ímóti hægra málinum í skúlanum, næminginum at frama. 

Vit møta næmingum, har teir eru, við jaligum hugburði, livandi áhuga fyri hvørjum 
einstøkum teirra og teirra serstøku persónligheit. Vit menna teirra sjálvsvirði og 
hug til útbúgving. Styrkja teirra serligu førleikar, samhaldsfasta hugburð fyri læru til 
frama fyri heildina og sjálvan seg sum virknan part í felagsskapinum. 

Skúlin byggir víðari á tað besta í tí verandi samstundis sum okkara virki eigur at vera 
merkt av, at vit hvønn dag royna at gera tingini enn betri, takla tíðarrákið og fevna 
famtíðina búgvin og til reiðar. 

Innskriving er á 

Á heimsiðu skúlans saf.fo, við QR koduni niðanfyri  ella á leinkinum 
https://tinyurl.com/y9ljpfwe 

Frítíðarætlan 

Summarfrítíð:   27. juni - 15. august  
Heystfrítíð:  13. oktober - 21. oktober  
Jólafrítíð:   21. desember – 6. januar  
Páskafrítíð:   13. apríl  –22. apríl  
Flaggdagur:   25. apríl  
Dýri biðidagur:   17. mai  
Kr.h.dagur:   30. mai  
Grundlógardagur:  5. juni  
Hvítusunnufrítíð:  8. juni - 10. juni  
Summarfrítíð:   28. juni – 18. august 
Umframt ein frídag, ið skúlin skal leggja 

 

 

 

 

 

Vælkomin í  8. flokk í  
Skúlanum á Fløtum  

skúlárið 2018/2019 
 

 

 

 



 


