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Skúlastýrisfundir 

Skúlastýrislimir 

Foreldratiltøk 

Virðisgrundarlag skúlans 

Viðtøkur í skúlastýrinum 

Heim og skúli 

Emnir skúlastýrið hevur arbeitt og arbeiðir við 

 

Í heyst áðrenn skúlastýrisvalið hevði skúlastýrið 1 fund 

Eftir at nýggja skúlastýrið tók við hava vit haft 5 fundir áðrenn summarferiuna og ein fund eftir 

summarferiuna 

 

Foreldraumboð: Súni Fríði Barbá, Andrea á Rýpuni og Jórun Simonsen eftir summarferiuna Elspa 

Petersen, Andrea á Rýpuni og Jórun Simonsen 

Eykaumboð: Elspa Petersen og Anna Vang 

Kommunuumboð: Anni Isaksen og Joan Johansen eftir 19.mars Tummas Marni Joensen og Joan 

Petersen 

Læraraumboð: Súsanna Hammer eftir summarferiuna Turid Vang Fredriksen 

Skrivari: Høgni Warberg, Skúlaleiðari 

 

Seinasta heyst var ein foreldrafundur, við formannsfrágreiðing, skúlaleiðarafrágreiðing, fyrileystri 

við Jóannes Miðskarð, kunning frá flokslærarunum, væl til foreldraumboð í flokkunum. 

 

Uppstillingarfundur har eini 20 foreldur møttu, 5 stillaðu upp til skúlastýrið. 

 

8 mai var garðdagur í allar fínasta veðrið, nógv fólk vóru møtt til garðdagin. Amfiið bleiv bygt av 

nógvum óførum pápum, runnar og trøð blivu planta, fiskar og onnur list ið børnini hava gjørt bleiv 

hongd upp og tað bleiv rudda og feiða á skúlaøkinum. Gundur hevði gjørt eina ”barnavinarliga” 

suppu og mammur høvdu bakað. Stóra tøkk fyri alt tað stóra arbeiði tit løgdu í dagin. Eisini ein 

stór tøkk til vælviljan frá kommununi og kommunumonnunum. 

 

Eitt emni vit hava arbeitt við á øllum fundunum er VIRÐISGRUNDARLAG skúlans, vit nærkast 

eini endaligari avgerð, men tað tekur tíð at fínpussa. Tit hava sæð eitt útkast til virðisgrundarlagið í 

heftinum børnini fingu við heim í seinastu viku. Tá tað er endaliga liðugt verður tað lagt út á 

heimasíðu skúlans, www.skulin.fo/kvi 

 

Viðtikið er at um næmingur skal verða longri tíðarskeið burtur frá skúlanum, skal umsøkn um 

farloyvi sendast til skúlaleiðaran. 

Viðtikið er at um næmingar missa bøkur burtur ella at bøkunar verða illa løstaðar, mugu foreldrini 

gjalda endurgjald fyri missin. 

Viðtikið er at tað er ikki møguligt at hava vinfólk við í skúla  

 

Aðalfundur var í felagnum Heim og skúli 11. mai, Súni Fríði luttók frá Kvívíkar skúla. Annika 

Sólvará var vald til forkvinnu og Justin Philbrow næstformann, limagjald kr. 400,00, spurnarblað 

sent til allar skúlarnar um hvussu vit arbeiða og samstarva. Heimasíða www.heimogskuli.fo 

 

Arbeitt hevur verið við at økja tilboðið til kvøldskúlan. Bíbliuundirvísing við Marjun Bæk, 

urtagarðsrøkt við Harald Hansen, rørsla kropskensluvenjingar við Jórun Simonsen, hornslíping við 

Rasmus Nygaard og møblapolstring við Jóhannes Bláfoss. Meiningin var eisini at hava 

tónleikaundirvísing við Regin Patursson, í staðin undirvísir Regin tónleik í skúlanum 

http://www.skulin.fo/kvi
http://www.heimogskuli.fo/


Samstarv við Skúlastýrið í Vestmanna 23 oktober. Heimasíðan. Garðdag. Fíggjaætlan.  

 

Foreldrafundur í kvøld, har Jógvan D. Hansen 

 

 

 

 

 

 


