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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Jónleif Johannesen, Magnus Arge og Ella Heinesen,
foreldraumboð, Sven Dahl, Anna Maria Joensen og Óluvá Klettskarð, kommunuumboð,
Eyðbjørn Jacobsen, læraraumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Karl Birgir Isaksen, Tóra við Keldu og Markus í Norðnástovu.
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá fundi tann 4. oktober varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Landsgranskoðanin hevur verið á vitjan í skúlanum. Hetta er í samband við
stakroyndir í lønarmálum o.ø. Tá ið kanningin er liðug, verður frágreiðing skrivað, sum
skúlin fær eintak av.
- Starvsfólk skúlans hava valt sítt umboð í skúlastýrið komandi árið. Eyðbjørn Jacobsen
er valdur sum starvsfólkaumboð og Beinta Vang er varaumboð.
- Skúlin hevur verið í samband við kommununa um útiøkið við Ósánna. Útiøkið er so
mikið skert, at 4. og 5. árgangur skiftast at vera inni í fríkorterunum. Hetta er ikki ein
haldbar støða. Eitt útiøki verður gjørt á Akursmørk.
3. Fíggjarætlan fyri 2017
Skúlastjórin kunnaði um fíggjarætlanina fyri 2017. Í krónum er játtanin tann sama sum í
2016, men av tí at næmingatalið er nakað lægri, er játtanin hækkað fyri hvønn næming.
Skúlastýrið tók undir við fíggjarætlanini.
4. Foreldrasamrøður og lærugreinar
Forkvinnan spurdi stjóran, hvussu foreldraviðtalurnar verða skipaðar í skúlanum. Stjórin
segði, at sum meginregla eru tað lærararnir í flokstoymunum, sum eru við til
foreldrafundirnar og viðtalurnar.
Skúlastýrislimir nevndu, at tað verður ikki nóg væl kunnað í boðunum til foreldrini, hvørjir
lærarar eru við til viðtalurnar. Eisini sakna summi foreldur eisini at tosa við aðrar lærarar
floksins.
Ein loysn er, at allir lærarar floksins eru við til viðtalurnar. Eisini ber til at senda eitt skjal
til foreldrini, har tey siga, hvørjar lærarar tey ynskja at tosa við og so leggja viðtalurnar
eftir tí. Ein annar møguleiki er, at flokslærarin kunnar um, hvørjir lærarar eru við til
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viðtalurnar, og at foreldur síðani kunnu ringja til flokslæraran, um tey eisini ynskja at tosa
við annan lærara.
Málið krevur nærri viðgerð og verður tikið upp aftur á einum komandi fundi.
5. Ymiskt
- Jónleif skeyt upp at skriva eitt bræv til MMR um talið av foreldraumboðum í skúlastýrið.
Mildrid kunnaði um, at tá ið skúlin á Ziskatrøð og skúlin við Ósánna vórðu lagdir saman í
2014 samskifti hon í telefonsamrøðum við Jenny Lydersen á MMR um hetta sama mál.
Avgjørt varð tá, at bæði skúlastýrini skuldu leggjast saman og sita setuna út. Sostatt hava 6
foreldraumboð, 4 kommunustýrisumboð, 2 læraraumboð og skúlastjórin sitið á
samanlagda skúlanum seinastu tvey árini. MMR upplýsti tá, at ein møgulig broyting fór at
koma í talinum av foreldraumboðum, men eingin broyting er framd til skúlastýrisvalið í
ár.Sum er, hava allir skúlar við fleiri enn 20 næmingum trý foreldraumboð. Í stórum
skúlum kann hetta tykjast nakað lítið. Skúlastýrið tók undir við hesum.
- Jónleif kunnaði eisini um, at allir skúlastýrislimir í Føroyum ikki fáa somu samsýning fyri
skúlastýrisfundir. Mildrid, sum er í nevndini fyri Heim og Skúla, kunnaði um, at Heim og
Skúli hevur skrivliga gjørt MMR vart við trupulleikan í samsýningunum.
- Nýggja skúlastýrið átti at valt eitt av valdu foreldraumboðunum til Heim & Skúla-umboð.
Hetta hevði tryggjað, at fleiri møttu upp til felags tiltøk, sum H&S skipar fyri, og kundi
eisini hetta umboð kunnað skúlastýrið um ymiskt nýtt á økinum. Foreldraumboðið kundi
havt ábyrgd av øllum samskiftinum millum H&S og okkara skúlastýri.
- Forkvinnan kunnaði um eitt felags tiltak í januar, sum Heim & Skúli skipar fyri. Hetta
verður eitt kunnandi tiltak við útlendskum fyrilestrarhaldara til íblásturs, har bæði farandi
skúlastýrislimir og nýggir skúlastýrislimir verða bodnir við. Ætlanin er at hava tiltakið í
Tórshavn 21. januar 2017. Meira kunning kemur seinni, men kann eisini finnast á
www.heimogskuli.fo ella á facebook bólkinum Foreldrafelagið Heim og Skúli.
Fundur lokin kl. 19:30
Mildrid á Lógv, forkv.
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