Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 26.09.2018
Kl:

17:00–19:00

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Marjun Danielsen, Vivi Davidsen, Ragnar Isaksen, Hallgerð L.
Hansen og Høgni Warberg, umframt skúlastýrið í Vestmanna

Fyrst bjóðaðu vit vælkomin og heilsaðu upp á hvønn annan. Síðan høvdu vit rundvísing á
skúlanum.

Vit eftirmettu vitjanir millum 4.-7. floksnæmingar í Kvívíkar og Vestmanna skúla. Sambært avtalu
skulu 4-7 flokkur vitja hvønn annan 2 ferð um árið, einaferð í Kvívík og einaferð í Vestmanna, har
verturin bjóðar vitjandu gestunum. Semja varð um, at skipanin riggaði væl síðsta ár. Høgni kom við
uppskotið um, hvussu floksvitjanirnar kunnu skipast skúlaárið 2018-2019. Uppskotið er, at okkara
6.-7. flokkur fyrst bjóðar teirra 7. flokk, síðan fer okkara 6.-7. flokkur sama dag til teirra 6.-7. flokk,
har sætti vitjar sætta og sjeyndi vitjar sjeynda, og til síðst bjóða vit teirra 6. flokk til okkara 6.-7.
flokk. 4.-5. flokkur vitja hvønn annan eftir somu skipan, har teirra 5. flokkur fyrst verður bjóðaður
til okkum...

Vit eftirmettu í hvønn mun tímatalvan hjá 8.-10. flokki tekur atlit til bussleiðina eftir skúlatíð. Gjørt
varð vart við, at næmingar úr Kvívík í verandi støðu mugu bíða 45 minuttir eftir bussinum 4 dagar
um vikuna, og at henda støða als ikki er nøktandi! Spurt varð, um tey kunnu tillaga tímatalvuna til
eftir heystfrítíðina, soleiðis at tað verður tikið betri atlit til bussleiðina. Leiðslan í Vestmanna segði,
at hetta fór at verða trupult, tí tímatalvan verður løgd vha. eini telduskipan, og um hetta verður
broytt, so vilja aðrir trupulleikar verða stinga seg upp. Tó varð sagt, at tey kunnu fáa eitt høli til
vega, soleiðis at næmingarnir kunnu brúka tíðina til at gera heimaarbeiði. Men Sunrit segði, at hetta
varð ikki nøktandi, og at hon ætlaði at senda eitt skriv við m.a. eini áheitan um at fáa hesi
viðurskiftini betri skipaði!

Súsanna Olsen frá Fróðskapar setri Føroya hevði áhugaverda framløgu um samstarv, og um tað sum
ávíkavist fremur og darvar samstarvi, við atliti til næminganna yvirgongd frá Kvívík til Vestmanna.

Pauli, ið er læraraumboð í Vestmanna skúla segði, at ein Søgubók og ein Landalærubók, sum tey
brúka í 8. flokki í Vestmanna skúla, longu hava verið brúktar av næmingunum úr Kvívík, og at
hetta var ein trupulleiki. Høgni segði, at hann fór at kanna henda trupulleika. Pauli vísti annars á, at
næmingarnir sum vóru komnir úr Kvívík í ár til teirra 8. flokk, tyktist at verða væl fyri fakliga.
Høgni metti, at hetta helst kom orsaka av góðum og miðvísum arbeiði gjøgnum tey seinastu 7
árini😊

Avtalað varð, at fundur verður aftur í Vestmanna mikudagin 2. oktobur kl. 16:00

