
Skúlastýrisfundur  

 

Dato: 22.04.2014 

Tíð:    16.30 – 18.30 

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

Müller, Turid Vang Frederiksen og Høgni Warberg 

  

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá:  

 

1. Góðkenna seinastu fundarfrágreiðing 

2. Nýtt um heimasíðuna 

3. Garðdagur ella "Várhugni" 

4. Kunning frá tiltakinum Heim og skúli 

5. Aðalfundur Heim og skúli 3. mai  

6. Uppskot til fyrilestrahaldara til foreldrafundin í heyst 

7. Ymiskt 

 

Att 1: Fundarfrágreiðingin varð góðkend  

 

Att 2: Høgni hevur tilllagað skrivið um meginreglur skúlans, skrivið um atferðarreglur í 

Kvívíkar skúla, onkur skriv er tikin eru tikin av heimasíðuni eins og aðrar broytingar eru 

gjørdar á heimasíðuni viðvíkjandi Bussferðaætlanini, upplýsingunum um svimjihylin, 

teignum útferð og í samband við søgu skúlans. Høgni hevur tosað við Kvívíkar kommunu,  

sum hevur fornýggja sína heimasíðu, eins og Høgni hevur tosað við Heina Tavsen, sum 

umframt heimasíðuna hjá Kvívíkar kommunu m.a hevur gjørt heimasíðuna hjá Sørvágs 

kommunu og Sørvágs skúla. Semja er í skúlastýrinum um, at innihaldið á núverandi 

heimasíðu er ok, men at heimasíðan avgjørt skal gerast meira litrík, hugtakandi og at 



uppsetingin skal gerast betri. Heini Tavsen nevnir tveir møguleikar. Annar møguleikin er, at 

hann ger heimasíðuna í samráð við skúlaleiðaran fyri 7.000 kr, og tá verður heimasíðan sum 

áður knýtt at Nám. Hin møguleikin er, at heimasíðan verður á øðrum servara, sum sambært 

Heina er skjótari. Tá kemur heimasíðan at fáa nýtt navn. Kostnaðurin fyri hesa loysn verður 

áleið 450 kr/mðr so leingi heimasíðan er virkin, og tá kunnu vit framyvir fáa hjálp, stuðul og 

vegleiðing frá Heina í samband við viðlíkahald og fornýggjan av heimasíðuni. Vandin við 

hesi loysn er, um vit ikki fara at kunnu leggja heimaarbeiði o.l. út á vikuætlanina umvegis 

First Class. Høgni fer at kanna hvussu tað er viðvíkjandi hesum  

First class  

 

Att 3:  Í viku 26, sum á skúlanum verður ein skemafrí rørslu- og ítróttarvika, er ætlanin at 

skipa fyri einum virkis- og hugnadegi fyri næmingum og foreldrum í Kvívíkar skúla.  

Á skránni til henda dag, verður umframt mat og hugna, skipa fyri spølum m.a. føroyskum 

“gomlum” spølum, sum samstundis kunnu kveikja næmingarnar til onnur útispøl enn bara 

fótbólt og hoppiband. Hesin dagurin verður á skrá aftur til komandi skúlastýrisfund. 

  

Att 4: Andrea kunnaði frá tiltakinum um uppgávur og førleikamenning av samstarvinum 

millum heim og skúla, sum felagið Heim og skúli skipaði fyri. Tað vóru áleið 50 fólk møtt 

upp til tiltakið. Fyrst var ein fyrilestur, har høvuðsboðskapurin var, at allir partar av 

skúlaskipanini hava ábyrgd av barninum, og at ábyrgdin ikki eigur at verða løgd einstakar 

partar av skipanini. Síðan vóru luttakararnir geografiskt býttir út í bólkar, har tey skuldu gera 

bólkaarbeiði.     

 

Att 5: Vit hava ætlanir um at fara til aðalfundin hjá felagnum Heim og skúli, um tað liggur 

fyri.  

 

Att 6: Høgni bjóðaði seg fram at hava fyrilestur við útgangsstøði í evninum etik og siðalæra. 

Skotið varð upp at fáa ein fyrilestur um evnið strongd. Avgjørt varð, at Høgni setir seg í 

samband við Niklas Heri Jákupson, um at koma at hava ein fyrilestur og møguligt kjak um 

strongd. Miðað verður eftir at hava felagsforeldrafundin mikuvøldið 24. September. 

 

Att 7: Ætlanir eru um at skipa fyri trivnaðarkanning í Áarlon, í hesum var tað umrøtt, um ein 

slík trivnaðarkanning eisini kundi verið gjørd í Kvívíkar skúla 

 



Áðrenn komandi fíggjarár er ætlanin, at fíggjarætlanin fyri skúlan skal verða løgd fyri 

skúlastýrið helst áðrenn ultimo oktober. 

 

Fyrispurningur er komin frá VÍF hondbóltsliðnum í Vestmanna, um næmingarnir í Kvívík og 

Vestmanna kunnu enda í senn, soleiðis at tað passar til venjingartíðirnar. Høgni fer at tosa við 

skúlastjóran í Vestmanna um hetta. 

 

Næmingar úr Kvívík, sum ganga í framhaldsdeildini í Vestmanna skúla, hava tann 

trupulleika, at teir mugu fara 10 minuttir áðrenn tann síðsta undirvísingartíman fyri at náa 

bussin. Høgni fer at tosa við skúlastjóran í Vestmanna um hetta.  

 

Reglugerðin: gera vit tað vit skulu, eftirkanna um vit gera tað arbeiði okkum er álagt. Hetta 

evnið verður á skrá aftur til komandi skúlastýrisfund. 

 

Tummas Marni gjørdi vart við, at til næsta skúlastýrisfund fer hann at seta fram munnligan 

fyrispurning, hví nýhugsan/innovatión ikki er ein partur av virðisgrundarlagnum 

 

 

Vegna skúlastýrið 

Høgni Warberg, Skrivari 

 


