Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 21.02.2018
Kl:

16:00–17:45

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Debes Christiansen, Marjun Danielsen, Vivi Davidsen,
Ragnar Isaksen, Súsanna Mortensen og Høgni Warberg

Skrá:
1. Góðkenna fundarfrásøgn
2. Evnisdagur fyri foreldraumboðum í Skúlastýrinum 3. Februar 2018 í Skúlanum við
Løgmannabreyt., har m.a. Karolina Matras hevði framløgu um málmenning
3. Fundurin vit høvdu við skúlastýrið í Vestmanna
4. Status í málinum viðvíkjandi 'ítróttarhøllini'
5. Hvørji mál vit vilja hava fokus á í ár. Skulu vit t.d. skipa fyri onkrum í samband við
málmenning?
6. Ymiskt.

Att 1: Fundarfrásøgnin frá seinasta skúlastýrisfundi var góðkend.

Att 2: Sunrit greiddi frá evnisdegnum, har Karolina Matras hevði eina áhugaverda framløgu
um málmenning. Í hesum sambandi ummrøddu vit, um vit møguliga skulu fara at heita á
Karolinu, um at koma at hava fyrilestur til felagsforeldrafundin, sum skúlastýrið skal skipa
fyri í november. Tað møttu einans áleið 15 fólk til tiltakið.

Att 3: Vit eftirmettu fundin, sum vit høvdu við skúlastýrið í Vestmanna skúla tann 10. januar
2018. Vit tosaðu um samstarvi millum skúlarnar, og um avtaluna um, at Nomi skal boða
Høgna frá, nær prógvhandan verður, so dagurin ikki fellur saman við okkara garðdag.
Harumframt var skift orð um virkandi avtalu, at 4-7 flokkur vitja hvønn annan 2 ferð pr
skúlaár, einaferð í Vestmanna og einaferð í Kvívík.
Tosað varð um, at fundurin møguliga átti at verið skipaður øðrvísi, t.d. har onkur hevur
framløgu, har tað er betri skipað nær, hvør og hvussu (nógv) mann kemur til orðanna
Att 4: Skúlastýrið hevur ikki frætt nakað nýtt um málið viðvíkjandi ‘ítróttarhøllini’ Vit skilja
á lagnum, at Kvívíkar kommuna skal viðgera hetta málið aftur. Kommunan hevur sum skilst

játtað 300.000 kr til ítróttarhøllina, men ivasamt er, hvat hesin peningur skal brúkast til, og
hvussu hesin peningur veruliga kann verða til gagns.

Att 5: Vit tosaðu um at skipa fyri onkrum í samband við, at landsstýriskvinnan hevur lýst við,
at í 2018 skal serlig sjóneyka setast á málmenning. Spurningur varð settur
kommunuumboðunum, um møguleikan fyri at fáa játta t.d. 20.000 kr til tiltøk í samband við
málmenning.
Spurningurin varð reistur, um forskúli eigur at verða settur á stovn í Kvívík. Høgni hevur
áður gjørt ávíst kannandi arbeiði um forskúla, og í hesum sambandi fer Høgni at senda hinum
skúlastýrisliminum skrivligt tilfar um forskúla.
Tosað var um at gera eina tilbúgvingarætlan í samband við hjúnaðarskilnað

Att 6: Skúlastýrisfundur verður aftur mikudagin 18. apríl kl. 16.

6.1. Høgni spurdi kommunustýrislimirnar, um møguleikan fyri at nýta 'gamla pakkhúsið' til
ymiskar lærugreinar í Kvøldskúlanum, har ’skitið’ arbeiða skal gerast. Síðsta ár var húsið
brúkt í samband við garving, og ynski er um aftur at nýta húsið til garving. Ann D. Árnastein,
undirvísari í Kvøldskúlanum, hevur fleiri onnur hugskot um lærugreinar, sum komandi vetrar
kunnu verða í ’gamla pakkhúsið’. Nelly skipar eisini henda veturin fyri 2 skeiðum, sum
partvíst koma at verða í gamla pakkhúsi. Í løtuni manglar heitt vatn, vask og frárensl í
húsinum. Ragnar segði, at tey fóru at taka henda spurning upp á komandi fundi í
Trivnaðarnevndini. Um kommunan kemur fram til, at Kvøldskúlin framyvir ikki kann brúka
gamla pakkhúsið til Kvøldskúlavirksemi, so ynskir Høgni at fáa at vita, um Kommunan
møguliga hevur annað alternativ.

6.2. Ragnar boðaði frá ætlanini hjá kommununi um, at í viku 19 (7-13. mai) verður serligt
fokus sett á heilsu og rørslu. Tá verður m.a. rátt til, at øll ganga ella súkkla í skúla. Nærri
verður at frætta um hetta seinni.

