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- Fundur 5. november 2018 kl. 17:30

Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, Agnar Josephsen foreldraumboð, Markus í Norðnástovu,
Sven Dahl, kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Ongin.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 1. oktober varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Skúlatrøð hevur samstarvað við skúlarnar í Kunoyar kommunu í nøkur ár. Arbeitt
verður í løtuni við at gera eina formliga avtalu.
- Læraradagur, sum MMR skipar fyri, verður 7. november. Næmingarnir hava frí hendan
dagin.
- Evnisdagar vóru í seinastu viku. Dagarnir eydnaðust sera væl og tóku fyri ein stóran
part støði í onkrum at teimum 17 heimsmálunum hjá ST.
- Í viku 46 fara Rannvá Joensen, Leivur Vitalis og Vagn Foldbo til Finlands í samband við
vinabýarsamstarvið hjá Klaksvíkar kommunu.
- Kommunan fer í einum av komandi døgum at gera árligu kanningina i 9. flokkunum.
3. Fyrireikingar til felags foreldrafundin 7. november
Nærum alt er klárt til fundin. Avtalað varð at møta kl. 18:00 at gera kaffi o.t.
4. Fundur við starvsfólk skúlans
Skúlastýrið skal hava ein árligan fund við starvsfólk skúlans. Hesin verður helst í samband við
visjónsarbeiðið eftir nýggjár.
5. Hvussu við KT í skúlanum – læruætlan og útgerð til hvønn næming
Skúlin er nú komin langt við at gera eina KT-ætlan. Hon fer til rættlestur í næstum og skal
síðani setast í verk. Skúlin hevur søkt um fíggjarligar karmar til telduútgerð, men hevur ikki
frætt frá kommununi enn.
6. Skriv sent heim til allar 8. floks næmingar
Skúlin hevur gjørt eitt átak í 8. flokkunum fyri at fáa betri læriumstøður, tí har hevur sum heild
verið ov rokut. Í hesum sambandi sendi skúlin eitt skriv heim beint fyri heystfrítíðina.
Forkvinnan gjørdi vart við, at hóast hon eigur barn í árganginum, hevði hon ynskt at fingið
kunning um skrivið áðrenn.
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7. Jólaborðhald
Árliga jólaborðhaldið hjá skúlastýrinum verður heima hjá forkvinnuni 10. desember kl. 18:00.
Øll leiðslan á skúlanum verður boðin við.
8. Ymiskt
- Í samband við økisfundin í skúlastýrunum í norðoyggjum stendur Haraldsund fyri
tørni. Forkvinnan setir seg í samband við tey, fyri at minna tey á tað.
Fundur lokin kl. 19:10
Mildrid á Lógv, forkv.
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