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- Fundur 11. mars 2019 kl. 17:30

Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Agnar Josephsen, foreldraumboð, Markus í Norðnástovu,
kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Sven Dahl.
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 4. februar varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Skúlastjórin kunnaði um visjónsarbeiðið. Starvsfólk skúlans hava verið tveir væleydnaðar
dagar í Skálavík 7.-8. februar. Skrivaðar vórðu orðingar fyri høvuðsuppgávuna og visjónina.
Høvuðsuppgávan er: At menna og menta børn og ung í samstarvi við foreldur og nærumhvørvi.
Visjónin er: Á Skúlatrøð arbeiða vit miðvíst við at skapa og læra, spyrja og svara.
Skúlastýrið tekur undir við orðingunum og arbeitt verður víðari við hesum í
starvsfólkahópinum.
- Skúlastjórin kunnaði um hendingarnar í seinastu viku viðvíkjandi skúlaskjóting, sum hevur
loypt ótta á fólk. Skúlin hevur sjálvandi tikið hetta í álvara og málið er handfarið í samstarvi við
løgregluna og sosialu myndugleikarnar.
3. Serstovan
Hvussu “fungerar” serstovan? Hvat er mannagongdin um eitt barn rýmir mitt í skúlatíð? Hvussu er
dagurin hjá næmingunum skipaður? Gera allir næmingar tað sama samstundis, ella er pláss fyri at møta
barninum, har tað er tann dagin?

Skúlastjórin kunnaði um serstovuna á Skúlatrøð. Uml. 30 næmingar ganga í ymiskum
serstovum og mannagongdin er tann, at heimið verður kunnað, um næmingur rýmir í skúlatíð.
Annars eru næmingarnir í serstovuni rættiliga ymiskir. Í aldri eru teir í 1. – 9. flokki og hava
rættiliga ymiskar avbjóðingar, alt frá breki, sálarligum avbjóðingum til atferðartrupulleikar. Í
sertilboðnum verður miðað eftir at seta saman eitt skúlatilboð, sum gevur meining fyri einstaka
næmingin.
Ein partur av sertilboðnum er fyri næmingar, sum eru skúlanoktarar, t.v.s. næmingar, sum ikki
vilja í skúla. Arbeitt verður støðugt við hesari avbjóðing og vit hava einar fimm næmingar, sum
eru skúlanoktarar.
4. Ymiskt
Skúlastýrið spurdi inn til byggingina. Skúlastjórin kunnaði um, at eftir tíðarætlanini skal skúlin
verða liðugur í summar. Tó er ymiskt, sum ikki gongur so skjótt sum ætlað. Tí er tíðarætlanin
sera trong.
Skúlastýrið hevur ikki frætt nakað aftur frá fundinum við kommununa 23. januar í ár. Hetta er í
samband við fíggjarligu játtanina fyri 2019. Forkvinnan rykkir kommununa eftir svari.
Komandi fundur í skúlastýrinum verður týsdagin 2. apríl 2019 kl. 16:30.
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Mildrid á Lógv, forkv.

Agnar Josephsen

Lisbet Næs

Eyðbjørn Jacobsen

Markus í Norðnastovu

Vagn Foldbo, skr.

