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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Agnar Josephsen foreldraumboð, Anna Maria Joensen,
Sven Dahl, kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Markus í Norðnástovu.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 4. november varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Eitt lærarastarv er í løtuni leyst. Petra Sjóstein fer í barnsburðarfarloyvi stutt eftir
nýggjár.
- Gerandisdagurin í skúlanum er merktur av jólunum í hesum døgum. 10. flokkur fer at
hava leik í komandi viku, og endað verður við jólagudstænastu hósdagin 20. desember
kl. 10:30. Eftir gudstænastuna verður smyrjibreyð í kjallaranum. Skúlastýrið er boðið
vælkomið til hetta.
- Í november vóru Rannvá, Leivur og Vagn í Finlandi í samband við vinabýarsamstarvið
hjá Klaksvíkar Kommunu. Leiðslan kunnaði um hesa vitjan.
3. Játtanin fyri 2019
Skúlastjórin hevur munnliga fingið at vita, at umbønin um meirjáttan í samband við
telduútbúna ikki verður gingin á møti. Eisini eru ymisk ógreið viðurskifti í samband við
byggingina.
Forkvinnan biður um fund við Jógvan Skorheim, Beintu Klakstein og John Færø, har
játtanin og ivamálini verða viðgjørd.
4. Áseting av fundum komandi hálvár
Skúlastýrið ásetti hesar fundir komandi hálvár: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5 og 3/6. Fundirnir verða kl.
17:30, um ikki annað verður avtalað.
5. Ymiskt
- Í samband við visjónsarbeiðið ynskir forkvinnan, at skúlastýrið verður tikið meira við í
tilgongdina. Skúlastjórin upplýsti, at skúlastýrið verður tikið við í tilgongdina, men at
skúlastýrið hevur ein annan leiklut enn starvsfólkini. Skúlastjórin tosar nærri við
ráðgevan, Jan Willemoes, um leiklutin hjá skúlastýrinum.
- Agnar spurdi skúlastjóran, hvørja mannagongd skúlin hevur viðvíkjandi morgunsangi.
Skúlastjórin segði, at vanliga er ein kristiligur sangur/sálmur fyrst, síðani verður biðið
Faðirvár. Ofta verður at enda ein annar vanligur sangur sungin, sum hóskar til aldurin.
Fundur lokin kl. 19:10
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