
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 08.03.2017 

Kl:    16:00–17:30 

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Debes Christiansen, Marjun Danielsen, Ragnar Isaksen, 

Vivi Davidsen, Súsanna Mortensen og Høgni Warberg 

 

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá: 

1: Góðkenna fundarfrásøgn 

2: Felagsforeldrafundurin í heyst 

3: Eftirmeting av evnisdegnum sum Heim og skúli skipaði fyri tann 21. januar   

4: Samsýning og koyripengar í samband við slíkar evnisdagar 

5: Mannagongd í samband við jarðarferð 

6: Arbeiðsetningur fyri skúlastýrið komandi 4 árini 

7: Ymiskt 

 

Att 1: Fundarfrásøgnin frá seinasta skúlastýrisfundi var góðkend og verður í 

næstum løgd út á heimasíðuna.  

 

Att 2: Høgni legði fram uppskot um at hava árliga felagsforeldrafundin 

mikukvøldið tann 15. november 2017 kl. 19:00-21:00. Uppskotið innibar eisini 

at fáa sálarfrøðingin, Kristian Eli Andersen, til tað kvøldið at halda ein fyrilestur 

um, hvussu vit kunnu skilja fyribrigdið sjálvsálit, á ein slíkan hátt, at vit best fáa 

hjálpt okkara børnum. Súsanna reisti spurningin um, hvørvítt hugtakið 

sjálvsvirðing eisini fór at verða viðgjørt. Høgni fer at tosa við Kristian Eli um 

hetta. Áður hevur hesin árligi fundur verið í eini skúlastovu, men hesuferð varð  

avgjørt at hava fundin í felagshølinum í skúlanum. Samtykt varð at skipa fundin 



soleiðis, at umframt fyrilesturin hjá Kristian Eli, so verður tað eisini lagt upp til 

spurningar og kjak.  

 

Att 3: Sunrit tók samanum úrtøkuna av evnisdegnum hjá Heim og skúli, sum 

fleiri av okkara skúlastýrislimum vóru til tann 21. januar. Á evnisdegnum kom 

fram hvørja ábyrgd og hvørjar uppgávur eitt skúlastýrið hevur. At skúlastýrið 

m.a. hevur eftirlit við skúlanum, við til at orða mannagongdir, við at mynda 

skúlan, umrøða fíggjarætlanina, viðgera skúlabygging og virka sum 

samstarvspartur millum heim og skúla. Skúlastýrið kann hava árligan fund við 

lærarar skúlans. Í hesum sambandi avgjørdi vit at hava ein felagsfund við 

lærarar skúlans mikudagin 20. sept. Kl. 14:30-16:30, har eisini ábit verður at 

fáa. Endamálið við fundinum er m.a. at skúlastýrið fær innlit í tankar, ynskir og 

visiónir hjá lærararunum. Felagið Heim og skúli hevur eina heimasíðu, sum er: 

http://www.heimogskuli.fo. 

 

Att 4: Kommunan hevur játtað fundarpengar og koyripengar til teir 

skúlastýrislimir, sum tóku lut á hesum evnisdegi, sum felagið Heim og skúli 

skipaði fyri. Kommunan boðar frá, at næstu ferð ein líknandi dagur/fundur 

verður, so má skúlastýrið søkja um at fáa møguligar fundarsamsýning og 

koyripengar.  

 

Att 5: Seinastu árini hevur galdandi mannagongd verið, at skúlagongdin heldur 

á fram sum vanligt, tá jarðarferð er í bygdini. Skúlastýrið avgjørdi framyvir at 

halda fast í hesi skipan, tó at tað undir serligum umstøðum, har t.d. tilknýti er 

tætt at starvsfólkum ella næmingum skúlans.  

 

Att 6: Eitt høvuðsmál er at arbeiða og grundgeva fyri, at vit fáa eina nøktandi 

ítróttarhøll, umklæðingarhøli vm. Í dag er høllin og umklæðingarrúmini í sera 

ringum standi! Hetta málið er átrokandi! Ein onnur uppgáva er at virka fyri at 

http://www.heimogskuli.fo/


ljóð og hitaviðurskiftini í høvuðsgongini í nýggja partinum av skúlanum verða 

fingin í rættlag. Verandi støða er ikki nøktandi, har tað um veturin gerst alt ov 

kalt, um summarið alt ov heitt, umframt at ljóðið kann verða ótolandi og 

skaðiliga høgt, tá t.d. nógv børn eru samlaði á gongini. Her mugu vit fáa serkøn 

fólk til at hyggja eftir, hvussu hesi viðrskifti kunnu fáast í rættlag. Ætlan er um 

at taka spurningin um forskúla upp aftur í skúlastýrinum. Uppskot er eisini um 

at vit fáa orða eina mannagongd fyri, hvat og hvussu vit agera í samband við 

hjúnaðarskilnað. Nelly vil arbeiða fyri, at vit fáa útbjóðað fleiri skeið í 

Kvøldskúlanum. Her var nevnt møguleikan fyri t.d. at hava styttri skeið fyri 

børn og ung. 

  

Att 7: Næsti skúlastýrisfundur verður mikudagin 31. mai kl. 16:00-17:30  

 

 

 

 

 

 


