
Skúlastýrisfundur  

Dato: 19.03.2013 

Tíð:    17.00 – 18.45 

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Tummas Marni Joensen, Súsanna Hammer og Høgni 
Warberg.  

Súni Fríði Barbá var, vegna undirvísing í samband við eftirútbúgving, ikki á fundinum. Joan Johansen 
var, vegna arbeiði, ikki á fundinum. 

Bygdaráðið hevur avgjørt, at Tummas Marni Joensen framyvir verður skúlastýrislimur umboðandi 
kommununa í staðin fyri Anni Isaksen. Andrea sigur, at hon undrast yvir hesa avgerð sum kommunan 
hevur tikið, eisini sæð í ljósinum av, at skúlastýrið var farið at virka og longu hevur havt 2 fundir.  

Skrivari: Høgni Warberg 

Skrá:  

1: Góðkenna fundarfrágreiðing 
2: Virðisgrundarlag 
3: Kvøldskúlin 
4: Garðdagur 
5: Ymiskt 
 
Att 1:  

Fundarfrágreiðingin frá seinasta skúlastýrisfundi góðkend uttan nakrar viðmerkingar 

Att 2:  
Sambært avtalu frá seinasta fundi hevur Høgni gjørt eitt útkast, sum tekur støðið í nøkrum 
hugtøkum og tankum, sum eru umrøddir í skúlastýrinum. Støðið er m.a. tikið í  fakligum 
førleikum, trivnaði bæði hjá lærarum, starvsfólkum og næmingum, næmingsins persónliga og 
almenna dannilsi / búning, samstarvi, samskifti, opinleika, ábyrgd, álit og virðing. Útkastið frá Høgna 
varð fyrst lagt fyri lærararáðið og síðan nú fyri skúlastýrið. Í lærararáðnum vóru ikki stórvegis 
viðmerkingar til útkastið, men víst varð á, at onkur danisma var, og at onkrir setningar vóru nakað 
langir og drúgvir. Í skúlastýrinum varð borið fram, at her var nógv gott í útkastinum, nógv fín orð, 
góðar orðingar og at alt varð komið við, sum skuldi við. Andrea vísti á, at uppsetingin er ikki nóg 
lesara-vinarlig, tí hon krevur ov nógv av lesaranum, har vandi er fyri at lesarin “hoppar av” og gevur 
upp at lesa mitt í tekstinum. Men hetta varð bert eitt útkast, sum tað skal arbeiðast víðari út frá. 
Avtalað varð, at Andrea til næsta fund roynir at gera virðisgrundarlagið meira lætt-lesiligt m.a. við at 
seta tað meir upp í punktform, soleiðis at tað gerst meira greitt, einfalt og lættari at lesa og skilja. 

Att 3:  
Í tráð við avtalu frá seinasta fundi hevur Høgni sett seg í samband við teir undirvísarar, sum vóru í 
uppskoti til at undirvísa á kvøldskúlanum komandi vetur.  

Regin Patursson sýnist áhugaður at undirvísa í guittarspæli, men hann skal umhugsa hetta meira 

nágreiniligt. Guittarundirvísingin skal verða til børn undir 14 ár. Til Bíbliuundirvísing er Marjun Bæk 

áhuga. Marjun heldur, at næmingatalið skal verða í mesta lagi 12 næmingar, og at undirvísingin kann 

verða 2 tímar á 45 minuttir hvørja ferð. Svanna Patursson Nørspang er áhuga at undirvísa í 



urtagarðsrøkt. Svanna heldur, at næmingatalið helst ikki skal verða meira enn 12. Høgni kannar til 

næstu ferð, um urtagarðsrøkt kann verða skipað tað ljósu tíðina av árinum. Gunnvá Zachariasen tímir 

væl at undirvísa í Drama á Kvøldskúlanum, men hon sigur seg hava torført við at kunna lova nakað, tí 

hon hevur møguligar aðrar ætlanir, sum kunnu koma í staðin. Gunnvá vísti tó á, at mann kann 

møguliga fáa onkran annan fyri hana frá leikarafelagnum, um so er okkurt kemur í vegin hjá henni. 

Gunnvá heldur tað verða hóskandi, at undirvísingin hvørja ferð fevnir um 2 tímar á 45 minuttir og við 

einum næmingatalið uppá 12 næmingar. Jórun Simonsen er sinnað at undirvísa í rørslu, og hon 

heldur tað vera hóskandi at undirvísing verður 2 tímar á 45 minuttir, at næmingatalið verður í mesta 

lagi 16 og at undirvísing er hvørja viku.   

Høgni skuldi til henda fundin kanna, hvat munurin er á frítíðarundirvísing og almennari 

undirvísing á Kvøldskúlanum. Munurin er, at frítíðarundirvísing er fyri børn undir 14 ár, læraralønin 

er 211 kr/t + frítíðarløn, hvør undirvísingartími er 60 min og næmingagjaldið er minni. 

Almenn kvøldskúlaundirvísing er fyri 14 ár og eldri, næmingarnir gjalda fult gjald, hvør 

undirvísingartími er á 45 min, og læraralønin er 245 kr/t + frítíðarløn  

Att: 4: 

Á garðdegnum verður alt øki um skúlan rudda, reinsa, spula etc. Arbeiðast skal við økinum uttan fyri 
lærarastovuna (Amfiteater), har ætlanin er at tøma moldina, uppseta benkir og trappir etc. Høgni og 
Jórun hava fingið kannað eftir, at har er drenað. Garðdagurin er ásettur at vera mikudagin 8. mai 
2013. Kaffi, the og køkur verða at fáa. Skúlin ornar fyri kaffi og the, og vit skulu fáa ymisk fólk at baka 
køkur. Jórun kannar kostnaðin vm. viðvíkjandi at bjóða grýturætt og flütes á garðdegnum. Andrea 
kannar til næsta fund hvussu nógv plaga at møta til garðdag í barnagarðinum. 

 
Vegna skúlastýrið 
Høgni Warberg, Skrivari 
 


