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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Karl Birgir Isaksen, Jónleif Johannesen, Lisbeth Næs, Magnus Arge og
Ella Heinesen, foreldraumboð, Anna Maria Joensen, Óluva Klettskarð og Markus í
Norðnástovu kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen og Tóra við Keldu, læraraumboð og Vagn
Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Sven Dahl.
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá fundi tann 7. mars varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá skúlastjóranum
Skúlastjórin kunnaði um, at næmingatalið verður eini 30 næmingar lægri komandi
skúlaár. Hetta merkir lægri tímajáttan frá MMR, men játtanin er ikki komin enn.
Jensa Heinesen er søgd úr starvi frá 1. apríl 2016.
3. Felagið heim og skúli
Aðalfundur í felagnum var leygardagin 2. apríl 2016. Forkvinnan og Jónleif Johannesen
tóku lut á fundinum og góvu ein samandrátt. Luttøkan var ikki stór – eini 20 fólk. Á skránni
vóru m.a. tveir áhugaverdir fyrilestrar. Annar um internetnýtslu, sum Magni á Lakjuni
hevði og hin um eftirmetingar í fólkaskúlanum, sum Dagbjartur Debes hevði. Skotið varð
upp, at fyrilesturin um eftirmetingar í fólkaskúlanum verður ein partur av felags fundinum
fyri skúlastýrir í Norðoyggjum.
Aðalfundurin heitti eisini á MMR um at nágreina uppgávuna hjá skúlastýrunum betri.
Nærri kunning um arbeiðið hjá felagnum er á heimasíðuni heimogskuli.fo.
4. Búmerkið
Sambært býráðssamtykt skal skúlastýrið hoyrast í samband við val av búmerki. Jastrid
Gullaksen legði fram tvey uppskot til búmerki á seinasta skúlastýrisfundi og greiddi frá
tankunum aftanfyri. Skúlastýrislimir hava nú havt ein mánað at hugt eftir uppskotunum til
búmerki.
Skúlastýrið mælir býráðnum til at nýta runda búmerkið við fræunum og dámdi best
litirnar, har fræini eru ljósablá. Magnus var tó ikki samdur við hesum og metti, at hitt
búmerkið var betri.
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5. Ymiskt
Jónleif spurdi skúlastjóran, hvussu verður við Syðradals/Húsar skúla, nú kommunurnar
eru samanlagdar. Skúlastjórin segði, at hesin skúli, eins og Skúlin í Svínoy, einki formligt
hevur við Skúlatrøð at gera. Hesir eru sjálvstøðugir skúlar í somu kommunu.
Lisbeth spurdi um komandi 1. flokk. Skúlastjórin segði, at flokkarnir eru deildir, men
flokslærarar ikki eru settir á enn.
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