
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 15.09.2015 

Kl:    17:15–19:00 

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Elspa Petersen, Tummas Marni Joensen, 

Súsanna Mortensen og Høgni Warberg 

Heri Müller møtti ikki til fundin.  

 

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá: 

 

1. Góðkenning av fundarfrásøgn 

 

2. Fíggjarætlanin 2016 

 

3. Felagsforeldrafundurin, ið skúlastýrið skipar fyri.  

 

4. Námsætlanir.net  

 

5. Hugnadagurin, ið var áðrenn summarfrítíðina 

 

6. Skúlastýrisfundir her í heyst 

 

7. Ætlanir fyri heystið 

 

8.  Ymiskt. 

 

 

Att 1: Fundarfrásøgnin varð góðkend og verður í næstum løgd út á heimasíðuna. 

 

Att 2: Høgni legði fram fíggjarætlanina fyri 2016 og greiddi frá grundarlagnum fyri ymsu 

tølunum í fíggjarætlanini. Semja var um, at fíggjarætlanin er býtt upp í ov nógvar kontur, og 

at vansin við tí er, at skúlaleiðarin hevur ov lítið rásarúm til ígjøgnum árið at velja, hvussu 



pengarnir verða nýttir skilabest. Tí sum nú er, má skúlaleiðarin spyrja kommununa um loyvi, 

áðrenn pengar kunnu flytast tvørtur um tær ymsu konturnar. Høgni fer at tosa við 

kommununa um hetta, tí við eini tillaging kann játtanin nýtast á ein meira fleksiblan hátt. Eitt 

dømi er t.d. at konturnar: tónleikur, evning, smíð, handarbeiði og køk kunnu leggjast undir 

kontuna: undirvísingartilfar. 

 

Att: 3: Avgjørt varð, at felagsforeldrafundurin, ið skúlastýri skipar fyri, verður eitt mikukvøld 

í annaðhvørt viku 44, 45, 47 ella 48. Byrja verður kl. 19:00 við ársfrágreiðing, ið Jórun 

Simonsen, skúlastýrisforkvinna, leggur fram. Kl. 19:30 verður fyrilestur við møguligum kjaki 

og spurningum. Steðgur verður millum fyrilesturin og kjaki, og tá verður kaffi/the og køkur at 

fáa. Elspa og Andrea baka kaku til hetta tiltakið, og starvsfólk í skúlanum standa fyri te og 

kaffi. Høgni hevur havt eitt samskifti við Tórmóð Stórá um at koma at halda ein fyrilestur, ið 

viðgerð fylgjurnar av samstarvinum millum foreldur og lærarar. Fyrilesturin kemur at lýsa 

bæði tey jaligu árinini av jaligum samstarvi, og tey neiligu árinini av ein neiligum samstarvi. 

Um Tórmóður ikki kann, so hava vit onnur alternativ í skjáttuni, ið eru Súsanna Skaale, 

Maria Jørðdal og Anna Dalsgarð. Høgni boðar hinum limunum í skúlastýrinum frá, tá 

endaliga avtala er gjørd viðvíkjandi fyrilestrinum og fyrilestrahaldara. 

 

Att: 4: Jórun tók spurningin upp, um lærararnir kunnu geva foreldrunum eitt ávíst innlit í 

ársætlanirnar í teimum ymsu lærugreinunum, soleiðis at gjøgnumskygni valdar, og at 

foreldrini kunnu verða kunnaði um, hvørjar ætlanirnar eru fyri skúlaárið í teimum ymsu 

lærugreinunum. Í verandi støðu er ársætlanin eitt arbeiðsamboð hjá lærararunum og leiðslu, 

har ætlanirnar fyri lærugreinarnar verða lýstar m.a. við atliti at innihaldi, 

undirvísingarhættum, tilfari o.ø. Ársætlanirnar eru vegleiðandi, og tær kunnu tillagast 

gjøgnum skúlaárið, t.d. tó onkur óvæntað støða tekur seg upp. Annars er eitt av endamálunum 

við foreldrafundunum, at tað tá verður kunnað um, hvørjar ætlanirnar eru fyri skúlaárið. 

 

Att: 5: Øll vóru á einum máli um, at hugnadagurin áðrenn summarfrítíðina, sum heild gekk 

heilt væl. Súsanna segði, at hon helt tað vera eitt gott hugskot, at spæliliðið var við til at skipa 

fyri og seta ígongd teir ymsu aktivitetirnar, og at tað kulmineraði við, at tey í einari 

hátíðarløtu fingu prógv handaði av sjálvum borgarstjóranum, eftir at tey høvdu verið 

ígjøgnum teirra endaligu próvtøku, har tey prógvaðu fyri teirra foreldrum, hvussu væl tey 

dugdu at seta í gongd og skipa fyri spølum. Á fundinum kom tað upp at venda, um vit 



møguliga skulu byrja dagin kl. 14:30 í staðin fyri kl. 14:00, um slíkur dagur aftur í hesum 

skúlaárinum skal fyriskipast. 

 

Att: 6: Um vit telja henda fundin við, so hava vit nú havt tveir fundir í inniverandi skúlaári. 

Komandi fundur verður so árligi felagsforeldrafundurin, og so hittast vit aftur til fund 

týsdagin 19. januar kl. 17:15. 

 

Att 7: Sí punkt 3 og 6.  

 

Att: 8: Ætlanin er at skipa fyri hjartastartara- og 12 tímar fyrstihjálparskeiði eftir 

heystfrítíðina. Helgi Mortensen verður undirvísari, og skeiðið verður fyri øllum starvsfólkum 

skúlans og fyri teimum, ið hava umsjón til almennu svimjingina.  

 

Tummas Marni kom við hugskotinum um, at gott hevði verið, um onkur tók stig til at nýta 

skúlans fimleikahøll til ymsan ítrótt ella frítíðarvirksemi. Tað kundi verið til fótbólt, hondbólt 

o.a.....  

 

Vegna skúlastýrið 

Høgni Warberg, skrivari 

 

 


