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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Magnus Arge og Ella Heinesen, foreldraumboð, Sven
Dahl og Markus í Norðnástovu kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen og Tóra við Keldu,
læraraumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Karl Birgir Isaksen, Anna Maria Joensen, Óluva Klettskarð og Jónleif Johannesen.
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá fundi tann 4. apríl varð lisin upp og góðkend.
2. Ráðstevnan 12. mai í NLH
Kommunan hevur játtað at gjalda skúlastýrislimum fyri evnisdagin í Norðurlandahúsinum
12. mai. Mildrid, Óluva, Eyðbjørn og Vagn taka lut.
3. Felags skúlastýrisfundur fyri Norðoyggjar
Árligi felags skúlastýrisfundurin fyri Norðoyggjar verður 8. juni á Húsum. Nærri kunning
kemur seinni.
4. Tímatal eftir námsætlan til skúlaverkið
Skúlastýrið hevur fingið bræv frá Magna Husgaard um tímatalið til tónleik í skúlanum.
Magni ger vart við, at tímatalið ikki samsvarar við tímatalið í námsætlanini.
Skúlastjórin kunnaði skúlastýrið um, at tímatalið í námsætlanini ikki er dagført í mun til
galdandi tímatal. Skúlastjórin hevur skrivliga svarað Magna, og skúlastýrið tekur undir við
hesum svari.
Forkvinnan hevur havt samband við MMR og gjørt vart við, at ósamsvar er millum
námsætlanina og galdandi reglur.
5. Tímatillutanin frá MMR til komandi skúlaár
Skúlin hevur loksins fingið tímatillutanina fyri komandi skúlaár. Vit verða 36 næmingar
færri komandi skúlaár. Saman við lækkandi játtan frá Sernámi merkir hetta uml. 4 størv
færri á Skúlatrøð. Lýst leys verða tvey føst og 10 tíðaravmarkaðum lærarastørv.
6. Ymiskt
Skúlastýrið undrast á, at skúlabyggingin ikki enn er bjóðað út. Upprunaliga var ætlanin at
bjóða út seinasta heyst, men enn er hetta ikki gjørt. Forkvinnan sendir bræv til
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kommununa, har spurt verður, nær fyrsta byggistig verður boðið út, og um skúlin stendur
liðugur við skúlaársbyrjan, sum upprunaliga ætlað.
Lisbeth spurdi inn til landsroyndina, sum júst hevur verið. Hon ynskir, at undirvíst verður
meira í teldu í hesum flokkum, so næmingarnir eru tryggari við sjálvt amboðið.
Skúlastjórin kunnaði um, at landsroyndin hevur gingið væl hesaferð.
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