
Skúlastýrisfundur saman við Vestmanna skúlastýrið 

 

Dagfesting: 10.01.2018 í Vestmanna skúla við Vestmanna skúlastýri 

Kl:    17:00–18:45 

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

Ragnar Isaksen, Súsanna Mortensen, Høgni Warberg og skúlastýrið í Vestmanna 

 

Skrá: 

1. Byrja fundin viđ einum kaffimunni og evt. onkrum afturviđ 

2. Skúlastýrini presentera seg fyri hvørjum øđrum. 

3. Skúlastýrini fortelja hvat tey hava arbeitt viđ fram til nú og víđari ætlanir 

4. Tosa um núverandi samstarv millum skúlarnar og víđari menning av samstarvi. 

5. Ymiskt. 

 

Fundarfrásøgn: 

 

Fundurin byrjaði kl. 17 við drekkamunni og presentatiónsrundu. 

Aftaná greiddi Jóngerð Guttesen frá, hvat tosað var um á seinasta fundi millum skúlastýrini. 

Serligur dentur hevur verið lagdur á at skipa samstarvið millum skúlarnar meira, tí áður hevur 

samstarvið verið meira tilvildarligt og tengt at lærarainnsatsinum. Endamálið við 

samstarvinum er, at næmingarnir vita av hvørjum øðrum áðrenn tey koma í 8. flokk og at 

lærararnir kenna til lærutilfarið hjá næmingunum, so sama tilfar ikki kemur fyri í fleiri 

umførum. 

Á seinasta fundi var avgjørt at byrja samstarvið í 4. flokki, soleiðis at flokkarnir frá 4.-7. 

flokk vitja hvønn annan 2 ferðir árliga – ein vitjan í Kvívíkar skúla og ein vitjan í Vestmanna 

skúla. Skúlaleiðararnir hava høvuðsábyrgdina av at fáa hetta samstarv at virka.  

À hesum fundinum var tosað um, hvussu fyrstu vitjanirnar hava gingið. Í Kvívík ganga 2 

flokkar saman og tí er mest praktiskt, at báðir flokkar vitja í Vestmanna samstundis (t.d. 5. og 

6. flokkur eru saman) og tað hevur riggað væl. Tá tveir flokkar úr Vestmanna vitja í Kvívík 

samstundis, er vert at umhugsa, hvussu stórt næmingatalið er, tí skúlin í Kvívík er minni og 

tað kann geva ávísar avbjóðingar.  

Ætlanin er at halda áfram við at menna hetta samstarv og skúlaleiðararnir fara at eftirmeta 

skipanina leypandi, so hon kann passast til millum annað hvørjir flokkar eru saman í Kvívík 

og hvussu stórt næmingatalið í flokkunum er í Vestmanna. 



Umrøtt verður eisini um tað er vert at umhugsa at víðka samstarvið millum skúlarnar til 

aftaná 7. flokk. Til dømis at skúlaleiðarin í Vestmanna og Kvívík, saman við flokslæraranum 

í 8. flokki tosa saman umleið ½ ár aftaná skúlabyrjan og gera eina fakliga eftirmetan av 

virkseminum hjá næmingunum. Hetta fyri at fáa greiði á, um tað er tørvur á at tillaga 

undirvísingarvirksemi áðrenn tey fara til Vestmanna. 

Til dømis verður nevnt innan rokning, at næmingar úr Kvívík eru ótryggari í umroknan av 

eindum enn næmingar í Vestmanna og tað er óheppið, tá hesar uppgávur liggja fast í 

próvtøkum innan fimisrokning. Hinvegin sýnast næmingar úr Kvívík millum annað at vera 

stinnari innan prosentrokning.  

Eisini verður tosað um næmingar, sum hava avbjóðingar fakliga/sosialt, men ikki fáa stuðul 

frá Sernám. Hvussu man kann tryggja yvirgongdina frá Kvívík til Vestmanna á bestan hátt. 

Til dømis við at lærarin í Kvívík kunnar læraran í Vestmanna. Semja er um at fáa hesa 

kunning skipaða betri framyvir. 

Komandi ár verða helst tveir 8. Flokkar. Býtislykilin er 26-27 næmingar og í løtuni ganga 22 

næmingar í 7. Flokki í Vestmanna og 8 næmingar í 7. Flokki í Kvívík. Palli, sum er 

flokkslærari hjá 7. Í Vestmanna verður helst annar flokslærarin hjá 8. flokki. 

Fyri at fyribyrgja samanfall millum prógvhandan í Vestmanna og garðdagin í Kvívík beint 

áðrenn summarferiuna, skal Nomi senda Høgna mail um, nær prógvhandanin verður í ár. 

Í høvuðsheitum passar tímatalvan hjá 8.-10. flokki væl við bussleiðina. Tað er onkur dagur 

næmingarnir mugu fara 10 minuttir áðrenn tímin endar, fyri ikki at skula bíða alt ov leingi 

eftir at sleppa heim, og tað er í lagi við lærarunum og leiðsluni í Vestmanna skúla. Semja er 

um, at tað er skilagott framhaldandi so vítt møguligt at taka atlit til bussleiðina, tá 

tímatalvurnar skulu leggjast. 

Eisini verður umrøtt samskipan millum frítíðaraktivitetir sum hondvólt og fimleik og 

skúlagongd. Tað er komið fyri, at børn úr Kvívík ikki kunnu møta til venjing, tí skúlagongdin 

í Kvívík ikki er liðug og ongin bussur koyrir út. Í Vestmanna senda tey tímatalvurnar til VÍF 

og HF og tað kann skúlin í Kvívík eisini gera. Best er at gera hetta áðrenn summarferiuna. 

Avtalað er, at næsti fundur verður mikudagin 26. septembur kl. 17 í Kvívíkar skúla. 

Fundurin endaði kl. 18.45 

 

 


