
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 06.03.2019  

Kl:    16:00–17:30 

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Debes Christiansen, Marjun Danielsen, Vivi Davidsen, 

Ragnar Isaksen, Hallgerð L. Hansen og Høgni Warberg  

 

Skrá: 

1: Góðkenna fundarfrágreiðing 

 

2. Eftirmeting av matpakkin.fo  

 

3. Eftirmeting av mjólkaskipanini 

 

4. Ískoyti til tilbúgvingarætlan - hjúnaðarskilnaður (lesið hjálagda skriv áðrenn fundin) 

 

5. Status viðvíkjandi fimleikarhøllini 

 

6. Ymiskt, , garðdagur 

 

Vh 

Høgni 

 

Att 1: Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi verður í næstum løgd út á heimasíðuna hjá 

skúlanum. 

 

Att 2: Niðurstøðan var, at matpakkaskipanin hevur virkað væl. Tað eru í miðal uml. 6 

bíleggingar pr. dag, onkrar dagar meir og aðrar dagar minni. Vit komu ásamt um, at vit skulu 

halda áfram við hesi skipan, eisini í komandi skúlaári. Hetta er eitt fínt alternativ til vanliga 

matpakkan, sum foreldur einstakar dagar kunnu velja. Skipanin er løtt at brúka og krevur lítla 

tíð og orku hjá skúlanum. Vit hava onki neiligt hoyrt frá nøkrum um hesa skipan, burtursæð 

frá einum foreldri, sum vísti á vansan við, at summi fáa slíkan matpakka, meðan onnur ‘bert 

fáa sín vanliga matpakka heimanífrá’.  

 



Att 3: Vit vóru á einum máli um, at mjólkaskipan hevur riggað væl, har gott helmingurin av 

næmingum skúlans hvønn skúladag í árinum fáa skúlamjólk. Henda skipan er eisini sera løtt 

at brúka, har foreldur gjalda 400 kr fyri at barn teirra fáa mjólk hvønn skúladag. Avgjørt var, 

at vit royna hesa skipan aftur komandi skúlaár.  

 

Att 4: Nelly legði fram uppskot um tilbúgvingarætlan í samband við hjúnaðarskilnað. Vit 

kjakaðust um skrivi, og vit vóru samd um, at tað er sera umráðandi, at vit handfara støðuna 

skynsamt, tá næmingsins foreldur skiljast. Høgni fer í næstum at viðgera hetta saman við 

lærarum skúlans og við Susie Leo Guttesen, okkara heilsufrøðingi. 

 

Att 5: Ragnar greiddi frá status viðvíkjandi fimleikarhøllini. Ragnar segði, at fyribils ætlar 

kommunan, at vinyl skal leggjast á gólvið í høllini, rútarnir skulu skiftast og veggirnir málast. 

Kommunan fer at innheinta tilboð til at gera hesar ábøtur. Í samband við langtíðarætlan hevur 

kommunan sett 500.000 kr. av í ár.  

 

Att 6:  

Høgni fer at arbeiða fyri, at vit fáa eina fasta uppvørpu og lørift til amfi-rúmið í skúlanum  

Komandi skúlastýrisfundir verða mikudagin 1. mai kl. 16 og  

mikudagin 12. juni kl. 16.  

 


