Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 18.10.2016
Kl:

17:15–19:00

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Elspa Petersen, Tummas Marni Joensen, Heri
Müller, Súsanna Mortensen og Høgni Warberg

Skrivari: Høgni Warberg

Skrá:

1: Góðkenning av fundarfrágreiðing

2. Fíggjarætlan

3. Skúlastýrisvalið

4. Niðurstøður/ætlan við úrskurði frá felagsfundinum við Vestmanna skúlastýri

5. Avsluttandi felags foreldrafundur mikukvøldið 16. november, kl. 19-21

6. Ymiskt

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

Att: 2: Høgni greiddi frá fíggjarætlanini fyri 2017, og fíggjarætlanin varð viðgjørd í
skúlastýrinum.
Heri boðar frá, at kommunan hevur avgjørt at játta 800.000 kr til renovering av svimjihøllini.
Í hesum sambandi fer Høgni at senda eitt skriv til kommununa. Skrivið kemur at innihalda
ein lista við teimum manglum og batum, sum tað verður mett neyðugt at gera nakað við í
svimjihøllini, fimleikahøllini og skiftingarrúmunum. Høgni fer at ráðføra seg við Jóan Jakku
og við lærararnar, áðrenn hetta skrivið verður sent. Skúlastýrið stuðlar og tekur undir við, at
hetta skrivið verður sent kommununi.

Att 3: Skúlastýrisval verður 8. nov 2016. Høgni hevur lýst við valinum á heimasíðuni,
gjøgnum kommununa, við telduposti og við faldara til øll foreldrini. Uppstillingarfundur
verður í skúlanum týskvøldið 25. oktober, har Høgni fer at greiða frá mannagongdum í
samband við valið og um reglur og heimildir hjá skúlastýrinum.

Att 4: Høgni fer hósdagin 20. okt. kl. 10:00 at hava fund við Nomi Jacobsen, skúlastjóra í
Vestmanna skúla, um komandi samstarv millum Kvívíkar skúla og Vestmanna skúla. Lagt
verður upp til at flokkarnir, evt. frá og við 4. flokkur, fara at vitja hvønn annan í minsta lagi 2
ferð um ári, einaferð í Vestmanna og einaferð í Kvívík. Eitt hugskot er, at flokslærarin í 7.
flokki og flokslærarin í komandi 8. flokki í mai mánaði hava ein fund, ið hevur til endamál, at
yvirgongdin hjá næmingunum gerst so smidlig og góð sum gjørligt. Í hesum sambandi er
ætlanin, at foreldrini skulu skriva undir eitt skrivligt samtykki til, at neyðugur upplýsingar um
næmingarnar kunnu gevast víðari frá Kvívíkar til Vestmanna skúla. Á fundinum vóru ymsar
meiningar um hetta samtykki, og um ávísar orðingar í skrivinum. Høgni og Nomi fara sum
sagt at fundast um komandi samstarv, og eftir tað verður hetta evnið viðgjørt í námsfrøðiliga
ráðnum í Kvívíkar skúla.

Att 5: Avsluttandi felags foreldrafundur verður mikukvøldið 16. november kl. 19:00-21:00.
Byrjað verður kl. 19:00 við formansfrágreiðing, ið Jórun Simonsen, skúlastýrisforkvinna, fer
at leggja fram. Síðan verður stuttur steðgur til kl. 19:30, tá Maria Jørðdal Niclasen fer at hava
fyrilestur um áhaldni, áræði og felagsskap. Heri og Súsanna baka køku til hetta kvøldið

Att 6: Høgni greiddi frá, at Kvøldskúlin fer at hava økt virksemi veturin 2016. Lærugreinirnar
verða møblapolstring, hornaslíping, fotografering, handarbeiði og Garving.

Vegna skúlastýrið
Høgni Warberg, skrivari

