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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Agnar Josephsen foreldraumboð, Markus í Norðnástovu,
Sven Dahl, kommunuumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Eyðbjørn Jacobsen.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 4. juni varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Jan Willemoes, arbeiðssálarfrøðingur, kemur at standa fyri visjónsarbeiðinum, sum
eftir ætlan verður einaferð í februar. Ein heilur dagur og tveir seinnapartar eru settir
av til hetta. Skúlastýrið verður lutvíst við í hesum.
- Vegna vantandi áhuga, verður serliga ætlanin um samstarv við musikkskúlan um 1.
flokk av ongum í ár.
- Í ár arbeiðir skúlin serliga við at fáa flokstoymini at virka betur. Fundirnir eru lagdir í
tímatalvuna og ymiskt verður eisini gjørt fyri at menna teir innihaldsliga.
- Fíggjarætlanararbeiði liggur nú fyri framman, og skúlin fer at senda kommununi eina
umbøn um játtan til teldur til allar næmingarnar í 6. – 10. flokki. Eisini er skúlin í gongd
við eina KT-ætlan, sum skal seta orð á teldufrálæruna í skúlanum.
3. Bræv frá kommununi viðvíkjandi skúlabyggingini
Forkvinnan las svar frá kommununi, dagf. 16. august, uppá skriv, sum skúlastýrið hevur sent
kommununi tann 13. mai 2018. Í skrivinum sigur borgarstjórin, at kommunan ætlar at halda
fram við 2. og 3. byggistigi, tá ið 1. byggistig er liðugt.
Skúlastýrið samtykti at heita á kommununa at byrja projekteringina av hesum byggistigum
beinanvegin, so hetta er klárt, tá ið 1. byggistig er liðugt. Forkvinnan orðar eitt skriv til
kommununa um hetta.
4. Hvat ynskir skúlastýrið at arbeiða við hetta skúlaárið?
Skúlastýrið fer at taka lut í visjónsarbeiðinum seinni í skúlaárinum.
5. Skriv til foreldur um næmingafráveru
Á seinasta fundi varð samtykt at heita á foreldur um at leggja ferðir o.a. í frítíðini hjá skúlanum.
Forkvinnan og skúlastjórin orða eitt skriv.
6. Fyrispurningur um undirvísing av starvsfólkum í hjartasteðgviðgerð við
hjartastartara
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Skriv er komið við tilboði um undirvísing í nýtslu av hjartastartara. Ein partur av
starvsfólkunum hevur fingið tílíka undirvísing, men nýggjaru starvsfólkini hava neyvan
fingið. Skúlastjórin tekur støðu til tilboðið.
7. Økisfundur á Viðareiði 18. september
Økisfundur fyri øll skúlastýrini í norðoyggjum verður á Viðareiði 18. september kl. 19:00. Á
fundinum fer Ólavur Ellefsen at tosa um avbjóðingarnar í Fólkaskúlanum við dreingjum, sum
ikki tíma í skúla.
8. Felags foreldrafundur í heyst
Skotið varð upp at spyrja Gitte Klein um at hava fyrilestur á foreldrafundinum. Forkvinnan
kannar nærri um evni á grit.fo. Ætlanin er at hava fundin seint í oktober ella fyrst í november.
9. Ymiskt
- Tað vísir seg ikki at henda nógv á økinum omanfyri Snjallu Bjallu. Ætlanin var at hava tað
klárt til skúlabyrjanina. Forkvinnan rykkir eftir hesum.
- Lisbeth spurdi, um skúlin hevur ætlanir um at skipa fyri brandvejing aftur í skúlanum.
Skúlastjórin kunnaði um, at ætlanin er at hava eina venjing í september.
- Agnar spurdi, um hegnið rundanum nýbygningin kann flytast nærri bygninginum, so
næmingarnir fáa størri skúlapláss. Skúlastjórin tekur hetta upp við byggiharran.
Fundur lokin kl. 18:30
Mildrid á Lógv, forkv.
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