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Fundarfrásøgn
Á fundi: Jórun Andreasen, Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, foreldraumboð, Sven Dahl og Markus í
Norðnástovu, kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo,
skrivari.
Ikki á fundi: Eingin
Fundurin varð hildin í Atlantsstovu í kommununi.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 9. apríl varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Nýggja matpakkaskipanin í skúlanum virkar væl. Nú bíleggingarnar eru meira
regluligar, eru millum 50 og 100 matpakkar hvønn dag.
- Tímajáttanin til skúlan er ikki komin enn, men kemur helst ein av fyrstu døgunum.
Eftir hetta verða størvini lýst leys.
- Fráfaringarsamkoma fyri Jákup Dion Fredriksen og Jóhan Henriksen verður í gomlu
høll fríggjadagin 18. mai kl. 13:00. Skúlastýrið plagar at verða umboðað til tílíkar
samkomur og forkvinnan hevur fingið eina innbjóðing.
3. Brøv send til kommununa
Skúlastýrið hevur sent tvey brøv til kommununa. Fyrra brævið var um ferðsluviðurskiftini við
Gerðagøtu og seinna brævið var um, nær 1. byggistig ætlandi verður liðugt eins og nær ætlanin
er at fara í gongd við 2. og 3. byggistig. Borgarstjórin og umboð fyri Fuglark tóku lut í hesi
viðgerðini.
Býráðið hevur nú samtykt, at ferðsluviðurskiftini endaliga verða skipað við Gerðagøtu. Ein
ferðsluætlan er gjørd í samstarvi við ráðgevandi fyritøkuna Rambøll. Farið verður undir at gera
ferðsluloysnina í næstum.
Borgarstjórin kunnaði um, at ætlandi verður 1. byggistig liðugt á sumri 2019. Hetta er munandi
seinni enn upprunaliga tíðarætlanin, men tað er trupult at fáa arbeiðsfólk í góðum tíðum.
Viðvíkjandi 2. og 3. byggistigi løgdu umboðini fyri Fuglark skitsurnar fram. Ætlanin er at gera
serstovur eins og hølir til leiðsluna o.a. Hetta er tó ikki reinteknað enn.
Borgarstjórin kunnaði um, at eingin tíðarætlan er fyri 2. og 3. byggistig. Tískil er ikki ásett, nær
hesi verða gjørd. Innrætting til sertilboðini, sum er í 2. byggistigi, verður tó ætlandi tikin uppí 1.
byggistig.
Skúlastýrið gjørdi vart við, at skúlin als ikki er liðugur, tá ið 1. byggistig er liðugt, og heitti
staðiliga á borgarstjóran at byrja 2. og 3. byggistig skjótast tilber. Í hesum sambandi skrivar
forkvinnan eitt skriv, har heitt verður á býráðið at raðfesta hesi bæði seinnu byggistigini.
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4. Ymiskt
Jórun kunnaði um, at hon fer til Danmarkar í skúla í heyst. Í hesum sambandi biður hon um
farloyvi frá skúlastýrinum. Hetta tíðarskeið tekur Mildrid við sum forkvinna og varafólk verður
kallað inn.
Fundur lokin kl. 18:15
Jórun Andreasen, forkv.

Mildrid á Lógv, næstforkv.

Sven Dahl

Markus í Norðnástovu

Eyðbjørn Jacobsen

Vagn Foldbo, skr.

Lisbeth Næs

