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Fundarfrásøgn
Á fundi: Jórun Andreasen, Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, foreldraumboð, 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 8. februar varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Skúlastjórin og Birgir, húsavørður fara til Danmarkar á kveikingarferð 13.-15. mars at
hyggja at skúlainnbúgvi.
- Leiðslan fer at hava arbeiðsdagar 3.-4. apríl. Starvsfólkaumboðið í skúlastýrinum hevur
ábyrgd av skúlanum, meðan leiðslan er burturi.
- Ein bólkur á Skúlatrøð vann Skúla-FM í íverksetan hesaferð. Hetta er fyrstu ferð, vit
hava vunnið kappingina.
- Skúlin arbeiðir við at orða eina læruætlan fyri KT í skúlanum. Hetta er kveikt í
samband við vinabýarsamstarvið á skúlaøkinum. Í hesum sambandi er ætlanin at
dagføra útbúnaðin, soleiðis at allir næmingar frá 6. flokki hava hvør sína teldu. Neyðugt
verður at søkja kommununa um eykajáttan í hesum sambandi.
3. Matarskipan
Mál. Fyrispurningur er um at fáa matarskipan á Skúlatrøð. Vagn hevur havt fund við umboð
fyri matpakkin.fo og kunnar okkum um fundin.
Skúlastjórin kunnaði um fundin, hann hevði havt við Kára Hentze frá Gist & Vist, sum rekur
matpakkin.fo. Tey hava eitt lutfalsliga stórt úrval av matpakkum og koyra út á skúlarnar hvønn
dag. Foreldrini bíleggja matpakkar seinast kl. 7:30 hvønn dag og gjalda sjálvi við bílegging.
Matpakkarnir verða síðani koyrdir út á ymisku skúlarnar innan matarsteðgin. Eisini vil Gist &
Vist koyra matpakkarnar út til ymisku støðini, har skúlin hjá okkum er staðsettur.
Skúlastýrið tekur undir við, at ætlanin verður sett í verk.
4. Youth in Europe
Mál: Sum avtalað á seinasta fundi skuldi vagn tosa við 10. floks næmingar um kanningina.
Vagn kunnar okkum um hetta.
Skúlastjórin hevur tann 1. mars havt fund við næmingarnir í 10. flokki. Her varð spurt inn til
skúlaviðurskiftini í kanningini.
Næmingarnir mintust ikki væl til kanningina. Hon varð gjørd á heysti í 9. flokki. Sum heild sóu
dreingirnir ikki eina meining við at ganga í skúla, tí teir mettu seg ikki skula brúka meginpartin
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av lærdóminum til nakað í arbeiðslívinum. Hetta ávirkar alla teirra skúlagongd, t.v.s. hvussu teir
koma útav tí við lærararnar og hvussu hugaðir teir eru. Dreingirnir søgdu seg eisini taka
kanningina í lítlum álvara.
Genturnar tóku kanningina og skúlan sum heild í størri álvara. Genturnar sóu sum heild størri
meining í skúlanum og tóku fólkaskúlan sum fyrireiking miðnám og víðari lestur.
Skrivlig frásøgn frá fundinum við næmingarnar er send øllum skúlastýrislimum.
5. Brunatrygd
Mál: Skúlin hevði eina brandvenjing í heyst, og forkvinnan hevur eitt ynski um, at hetta verður
ein fastur táttur við hvørja skúlaársbyrjan, serliga nú bæði næmingar og lærarar húsast í
ymiskum bygningum.
Skúlastýrið tók undir við hesum.
6. Ymiskt
Skúlin hevur fleiri hjartastartarar og skúlastýrið spurdi, um nøkur skipan er við eftirliti við
teimum. Skúlastjórin visti ikki at svara á fundinum, men hevur eftir fundin funnið fram til, at tað
er sløkkiliðsleiðarin, sum hevur regluligt eftirlit við hjartastartarunum.
Silvurfiskar eru í parti av nýggja bygninginumvið Ósánna, Skúlastjórin tosar við húsavørðin um
hetta.
Nú fyrsta biggistig er komið nakað áleiðis, er skúlastýrið áhugað at vita, nær 2. og 3. byggistig
verða framd. Forkvinnan sendir kommununi fyrispurning um hetta.

Fundur lokin kl. 18:15
Jórun Andreasen, forkv.

Mildrid á Lógv, næstforkv.

Lisbeth Næs

Sven Dahl

Eyðbjørn Jacobsen

Vagn Foldbo, skrivari

