
Skúlastýrisfundur  

 

Dato: 24.03.2015 

Tíð:    19:00–21:00 

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

Høgni Warberg 

Heri Müller gav avboð til fundin, og Turið Á Tórgarði var vegna sjúku ikki við til fundin. 

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá: 

 

1.   Góðkenna seinastu fundarfrásøgn 

2.   Fólkaskúlalógin løgtingslóg nr 67 § 52 og 53 meginarbeiðsøki í dagliga virkseminum hjá 

skúlastýrinum. Uppfylla vit krøvini? 

3.  Tilbúgvingarætlan, vit hava fyri sjúku og deyða, hava ikki fyri t.d. eld, fyrstuhjálp og    

hjartastop  

4.   Forskúli, er tað gongd í málinum? 

5.   Ymiskt:  

 

Att 1: Fundarfrásøgnin varð góðkend  

 

Att 2: Niðurstøðan var, at vit fylgja teimum krøvunum, ið vit halda eru hóskandi at fylgja.  

 

Att 3: Høgni segði, at hann fer at byrja uppá arbeiði at gera tilbúgvingarætlan fyri eld, 

hjartastop og fyrstuhjálp. Høgni segði, at hann fer at tosa við Dánjal Petur Müller aftur um at 

fáa til vega ein hjartastartara til skúlan og svimjihylin, ið skal vera staðsettur við svimjihylin. 

Harafturat fer ynski at verða sett fram um at fáa skeið í fyrstuhjálp, umframt undirvísing í at 

nýta hjartastartaran, til starvsfólk skúlans og til tey, ið ansa eftir til almennu svimjingina.  

 



Att 4: Høgni segði, at hann til skúlastýrisfundir og til fundir við kommununa hevur merkt 

eina sterka undirtøku fyri at arbeiða fram ímóti at seta á stovn forskúla í Kvívíkar kommunu. 

Høgni fer í næstum at seta gongd á fyrireikingarnar til, at forskúli kann setast á stovn til 

skúlaársbyrjan 2016. 

 

Att 5:  

Eftir fundin undirskrivaðu Høgni og Jórun tillagaða skrivið um meginreglur skúlans, og 

hareftir fer Høgni at leggja tað út á heimasíðu skúlans.   

Høgni segði, at námsfrøðiliga ráðið hevði viðgjørt úrslitini frá trivnaðarkanningini og hvussu 

úrslitini skulu nýtast. Lærararnir vóru samdir um, at skúlin ikki eigur at skipa fyri einum 

serstøkum fundi fyri foreldrunum, har kunnast skal um úrslitini av trivnaðarkanningini, og 

hvussu úrslitini verða nýtt. Úrslitini frá kanningini hava verið og verða framvegis brúkt av 

lærararunum, m.a. verða tey í ávísan mun nýtt til næminga-foreldra viðtalurnar. Í samband 

við kanningina verða allir persónligir og privatir upplýsingar sjálvsagt viðgjørdir í trúnaði!  

Tummas Marni kom við hugskoti um at fáa brúkt fimleikarhøllina í skúlanum meira í 

frítíðini, t.d. bóltspøl o.a. til yngri børn. 

Jórun spurdi, um ætlanin er at skipa fyri hugnadegi saman við foreldrunum í juni, eins og vit 

gjørdu síðsta summar, tá vit høvdu ein sera væleydnaðan dag! Høgni segði, at skúlin fer at 

skipa fyri einum degi, sum vit fyribils hava tíðarfest til mikudagin 24. juni. 

Høgni segði, at á fundi í námsfrøðiliga ráðnum er avgerð tikin um, at foreldrafundirnir 

komandi ár ikki verða partur av árliga felagsforeldrafundinum, ið skúlastýrið skipar fyri. 

Vit tosaðu um møgulig uppskot til fyrilestrahaldara til felagsforeldrafundin í heyst. Sum 

møgulig boð vóru hesi nøvn nevnd: Maria Jørðdal, Annika Mellemgaard og Rólant í Skorini. 

Vit avtalaðu, at vit øll hugsa um møgulig uppskot til næsta skúlastýrisfund.  

Næsti skúlastýrisfundur verður týsdagin 5. mai kl. 17:15 

 

Vegna skúlastýrið 

Høgni Warberg, Skrivari 

 

 


