Skúlastýrisfundur
Dato: 26.02.2013
Tíð: 17.00 – 18.45
Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Joan Johansen, Anni Isaksen, Súsanna Hammer og Høgni
Warberg (Súni Fríði Barbá var vegna sjúku ikki á fundinum.)
Skrivari: Høgni Warberg
Skrá:

1: Virðisgrundarlag: hvat ynskja vit, hvussu gera onnur??
2: Hvat skal gerast á garðdegnum??
3: Hugskot til Kvøldskúlan
4: Ymiskt
Att 1:
Summi hava lisið og hugt eftir virðisgrundarlagið hjá øðrum skúlum í Føroyum og í Danmark.
Ætlanin í tilgongdini fyri Kvívíkar skúla er, at Høgni fyrst ger eitt útkast, sum tekur støðið í
nøkrum hugtøkum og tankum, sum eru umrøddir í skúlastýrinum. Støðið skal takast 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 verður fyrst lagt fyri lærararáðið og síðan fyri skúlastýrið.

Att 2:
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, drena, uppseta benkir etc. Garðdagurin
verður í vikuni eftir ruddingardagin, og tosað var um at hava dagin evt. mikudag ella fríggjadag. Kaffi,
køkur og evt. grýturættur ella grill verður at fáa á garðdegnum. Endaligt dato verður sett á komandi
skúlastýrisfundi.
Att: 3:
5 hugskot til Kvøldskúlan komu fram á fundinum. Hugskotini eru: Guittar við Regin Paturson, Rørsla
við Jórun Simonsen, bíbliuundirvísing við Marjun Bæk, Drama við Gunnvu Zachariasen, urtagarðsrøkt
við Svannu. Áðrenn næsta fund setur Høgni seg í samband við ynsktu undirvísarar. Ávísur munur er á
kvøldskúla fyri fólkum ávíkavist eldri og yngri enn 14 ár, og Høgni kannar henda muni til næstu ferð.
Att: 4:
Súsanna vísti á, at møblarnir í hondarbeiðsstovuni eru í ringum standi, t.d. borð og stólar.
Høgni sigur, at hann hevur tikið evnið viðvíkjandi uttanlandsferðum upp í lærararáðnum. Har kom
fram, at um flokkar skulu fara uttanlandsferð, so skal ferðin ikki verða ov dýr, og góður vilji skal vera
til staðar bæði hjá næmingum, foreldrum og lærarum.
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