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Foreldrafundur 16 november 2016
Skúlastýrislimir
Skúlastýrisfundir
Foreldratiltak
Felags skúlastýrisfundur við skúlastýrið í Vestmanna
Fundir hjá Heim og Skúli
Emnir skúlastýrið hevur arbeitt og arbeiðir við
Jórun Simonsen, formaður, Andrea á Rípuni, varaformaður, Elspa Petersen,
foreldraumboð, Súsanna Mortensen, læraraumboð, Heri Müller, kommunu
umboð, Tummas Marni Joensen, kommunu umboð og Høgni Warberg,
skúlaleiðari og fastur skrivari.
Skúlastýrið hevur havt 4 skúlastýrisfundir
Ein felags fund við skúlastýrið í Vestmanna
Skúlastýrisformaðurin var til aðalfund hjá Heim og Skúli.
Foreldratiltak: Ein væleydnaður og afturvendandi spæli og hugnadagur, fyri
foreldur, børn, lærarar og skúlastýrið var í juni mánaða. Spæliliði fekk handa
prógv frá borgarstjóranum og ætlanin er at hava líknandi tiltak aftur næsta ár.
40 ára føðingardagur hjá skúlanum var 17. september. Í fyriskipanar nevndini
vóru fyri skúlan Høgni Warberg og Andrea á Rípuni, fyri kommununa Petra
Iversen og Anni Isaksen. Skúlin hevði í viku 37 evnisviku, við yvirskriftini 40
ára føðingardagur skúlans. Nógv spennandi kom burturúr og hettar bleiv víst
fram 17 september, saman við framsýning av myndum og tingum frá tí tíðini,
millum annað var ein skúlastovað stilla upp, soleiðis sum tað sá út tá, tað hildu
børnini verða áhugavert. Dánjal Petur Müller helt talu, teir yngru flokkarnir
sungu fleiri av teimum gomlu sangunum fyri okkum, musikskúlin framførdi og
forvitnisligar hugleiðingar vóru at hoyra frá fyrrverandi næmingum.
Felags skúlastýrisfundur: Í oktober var felags skúlastýrisfundur við skúlastýrið í
Vestmanna, fundurin var her í Kvívík. Hettar er fjórða fer at vit høvdu felags
skúlastýrisfund, tað hevur verið ein jøvn útskiftan at skúlaleiðara í Vestmanna
hesi árini, so evnini hava verið nógv tey somu á hvørjum árið.

Ynski er eitt størri samstarv og ein betri koordinering av undirvísingar tilfari og
undirvísingar háttum. Ynski er eisini at skúlaflokkar vitja hvønn annan og hava
felags námsferð.
Eitt ynski frá Vestmanna skúla er at fáa eitt vátta samtykki frá foreldrunum, at
viðkomandi upplýsingar um barnið verða givnir til skúlan í Vestmanna, hettar
fyri at gera yvirgongdina so smiðliga og góða sum gjørligt.
Skúlaleiðarnir møttust aftur til fundar 20. oktober.
Nýggjur fundur ímillum skúlastýrini er avtalaður í Vestmanna 27. september
2017 kl. 17.15
Aðalfundur hjá felagnum Heim og Skúli apríl 2016:
http://www.heimogskuli.fo/fileadmin/user_upload/Arsfragrei__ing_2015-16.pdf

Tvær framløgur vóru áðrenn sjálvan aðalfundin Magni á Lakjuni, formaður í
skúlastýrinum í Eysturskúlanum, legði fram úrtslitini frá eini kanning í
Eysturskúlanum um netvanarnar hjá næmingunum. Hin framløgan var við
Dagbjartur Debes, lærara á Námsvísindadeildini, framløgan var um hvat ið
kann lesast burturúr eftirmetingum ella royndum í Fólkaskúlanum, tá tær verða
hagtalsviðgjørdar. Dagbjartur kom eisini inn á, hvørji viðurskifti eyðmerkja
tann góða læraran, og hvussu týdningarmikil leikluturin hjá lærararunum er í
samband við læruúrtøku næminganna.
Í novembur 2015 sendi Mentarmálaráðið út tilfar at fyribyrgja happing hettar
bleiv gjørt í kjalarvørrinum av trivnaðarkanningini íð bleiv gjørd í 2015.
Kvívíkar skúli gjørdi eisini eina interna trivnaðarkanning í 2015 og í hesum
sambandi skrivaði Høgni eitt uppskot til eina trivnaðarætlan fyri skúlan.
Ætlanin hevur alla tíðina verið at skúlastýrið skuldi gjøgnum ganga
trivnaðarætlanina og gera uppsetanina meira greiða, ítøkiliga og fangandi, enn
er tað tó ikki blivið til nakað, so tað er eitt arbeiðið vit geva víðari til næsta
skúlastýrið.
Sum ein liður í arbeiðinum at tryggja trivnaðin hjá børnunum, fara vit í
Kvívíkar skúla undir at hava næmingasamrøður, leisturin til samrøðurnar verður
eitt spurnarskalið, tillagað eftir hvørjum árgangið tú ert á, spurnarskjalið og
næmingasamrøðan virka sum grundarlag undir regluligu næmingaforeldraviðtalunum.
Ansingarskylduna av næmingunum um morgunin: Skúlin hevur ansingarskyldu
frá klokkan 7.50. Eftir at fyrrverandi húsavørðurin fór frá, hevur verið arbeitt
við at finna ein nýggjan leist til hvør ábyrgdar persónur skal verða í skúlanum
frá kl. 07:20 til kl. 07:50. Avtalað er at tann sum opnar skúlan skal verða tøkur á
skúlanum til lærarnir møta.

Kvøldskúlin: boð kom í húsini í Kvívíkar kommunu at koma við ynskjum ella
hugskotum til kvøldskúlan og nógv ynskir komu inn. Í vetur verður møguligt at
ganga til hesar lærugreinarnar, møblapolstring, hornaslíping, fotografering,
handarbeiði og garving
Høvuðsgongin í skúlanum er í summarhálvuni ov heit og ov hvít, í
vetrarhálvuni er gongin mangan ov køld heilt nidur í 14º. Harafturat eru
ljóðviðurskiftini í gongini ikki nóg góð, Høgni setur seg í samband við
kommununa, so tað kann blíva bøtt um hesi viðurskifti.
Skúlin hevur fingid hjartastartara, tað var í februar skipað fyri skeiði í
fyrstihjálp fyri m.a. starvsfólki skúlans. Skúlastýrið ynskti at hjartastartarin
skuldi hanga uttanfyri skúlan, sum er hongur hjartastartarin tó í gongini til
svimjihylin. Hjartastartarin í skúlanum er skrásettur og góðkendur á
heimasíðuni www.hjartastartari.fo.
Sjøtul er settur á arbeiðið við forskúla í Kvívíkar skúla, Høgni Warberg hevur
verið og vitja ymiskar forskúlar í Føroyum og arbeiðir nú víðari við hesum
saman við kommununi og barnagarðinum.
Fíggjarætlanini fyri 2017, bleiv vidgjørd á skúlastýris fundi 5 oktober, umframt
rakstrarjáttanina uppá kr. 320.000, hevur kommunan játtað kr. 800.000 í ár til
nýggj filtur til svimjihylin og til næsta ár eru pengar settir av til dagførðing av
svimjihyli, fimleikarahøll og umklædingar rúmum. Skúlaleiðari, tekniskur
leiðari og starvsfólk í svimjihylinum fara í næstu at gjøgnumganga
dagførðingarnar.
Skúlastýrisval var 8 november. Tey nýggju foreldra umboðini eru Sunrit
Niklasdóttir, Marjun Danielsen og Nelly Debes Christiansen, varaumboðini eru
Morten Huus Petersen, Sigrun Helga Magnussen og Elisa Abrahamsen.
Fráfarandi skýlastýrið takkar fyri seg og ynskir tí nýggja skúlastýrinum
hjartaliga tillukku við valinum og góða eydnu tey næstu fýra árini.
Takk fyri
Jórun Simonsen
skúlastýrisformaður

kl 19.30 verður hugleiðing við Mariu Jørdal Niclassen, presti
Heiti er:
Hvat ávíkavist darvar ella stimbrar áræði og áhaldni í einum felagsskapi.

