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- Fundur 4. juni 2018 kl. 16:30

Fundarfrásøgn
Á fundi: Jórun Andreasen, Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, foreldraumboð, Markus í Norðnástovu,
kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Sven Dahl.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 7. mai varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Arbeitt verður í løtuni við at skipa violin-frálæru til næmingar í komandi 1. flokki í
samstarvi við musikkskúlan. Ætlandi verður pláss fyri uml. 8 næmingum. Øll
viðurskifti eru tó ikki komin uppá pláss enn.
- Leysu størvini í skúlanum verða sett í løtuni. Assa Færø, Maria Isaksen, Malan
Heinadóttir. Beinta Persdóttir og Gunrið Kalsberg hava fingið fast starv.
- Síðani seinasta fund hava Elsebeth Vilhelm og Elmar Krosstein søkt farloyvi komandi
skúlaár eins og Bina Klakkstein fer úr starvi í summar.
3. Áseta fundir fyri komandi hálvár
Fundirnir eru settir at verða 3/9, 1/10, 5/11 og 3/12.
4. Næmingafrávera
Mál. Tað er ein afturvendandi trupuleiki hjá skúlanum, at næmingar eru burturstaddir uttan fyri
vanligu frídagar skúlans, á feriu, legum o.a. Hetta órógvar sera nógv undurvísingina.
Skúlastýrið tosar um, hvat kann gerast við hetta.
Skúlastjórin hevði gjørt upp, hvussu nógv høvdi biðið frí fleiri enn tveir dagar seinastu tvær
vikurnar í mai. Íalt varð biðið frí 163 skúladagar. Meginparturin av hesum eru uttanlandsferðir
og legur. Skúlastýrið viðgjørdi spurningin og tók avgerð um at senda eina áheitan til foreldrini
um at leggja ferðir o.a. í frítíðini hjá skúlanum. Ein áheitan verður løgd á heimasetningin við
komandi skúlabyrjan og tikið upp á komandi felags foreldrafundunum í september.
5. Ráðleggingardagur
Mál. Skúlin hevur ætlanir um ein ráðleggingardag fyri starvsfólk skúlans komandi skúlaár og
spyr skúlastýrið um loyvi til tess.
Skúlastýrið tekur undir við ætlanini.
6. Ymiskt
Jórun kunnaði um, at hon einki hevur frætt aftur um skrivið til kommununa, har spurt varð inn
til bygggistigini.
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Jórun skal í tveimum umførum til Danmarkar í skúla komandi skúlaár. Mildrid á Lógv,
næstforkvinna tekur tí forkvinnuppgávuna alt komandi skúlaár.
Fundur lokin kl. 18:00
Jórun Andreasen, forkv.

Mildrid á Lógv, næstforkv.

Lisbeth Næs

Markus í Norðnástovu

Eyðbjørn Jacobsen

Vagn Foldbo, skr.

