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- Fundur 8. februar 2018 kl. 18:00

Fundarfrásøgn
Á fundi: Jórun Andreasen, Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs, foreldraumboð, Anna Maria Joensen,
varakommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Sven Dahl og Markus í Norðnástovu.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 4. desember varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Innskriving hevur verið til 1. flokk komandi ár. 60 næmingar eru skrivaðir inn.
- Johann Henriksen fer úr starvi 1. mai.
- Seinastu árini hevur skúlin havt frí føstulávintsmánadag. Í ár er frídagurin lagdur
týsdagin og skipað verður fyri kvøðing, pottasláing o.ø. mánadagin.
3. Youth in Europe
Mál. Tonja Ziskason greiddi frá hesi kanning á seinasta skúlastýrisfundi, og var hetta sera
áhugavert. Tosað verður víðari um evnið.
Fyri skúlan er úrslitið av kanningini ikki gott. Næmingarnir eru ikki hugaðir at ganga í skúla og
síggja sum heild ikki meining við skúlanum.
Skúlastýrið tosaði um, hvat kommunan vil við kanningini. Tá ið úrslitið ikki er gott, má okkurt
gerast.
Næmingarnir í kanningini ganga nú teir flestu í 10. flokki. Skúlastjórin skipar ein fund við
næmingarnar, har tosað verður um kanningina og spurt verður inn til, hvat liggur aftanfyri
svarini. Síðani verður málið tikið upp aftur í skúlastýrinum.
4. Vesi-viðurskifti
Mál: Eg havi nevnt WC viðurskiftini á Ziskatrøð áður og havi eg nú fingið onkra áheitan frá
foreldrum um hetta, at børn halda sær allan dagin, tí vesini eru so ólekkur. Genturnar hava 2
vesi inni og dreingirnir hava ein vesi-skúr í garðinum. Kunnu vit sum skúlastýrið gera nakað
við hetta?
Skúlastýrið tosaði um vesiviðurskiftini, og tey eru ikki tíðarhóskandi. Tó metir skúlastýrið, at
viðurskiftini ikki eru so vánalig, at ikki ber til at liva við hesum í byggitíðarskeiðinum.
Skúlastýrið ger ikki meira við málið.
5. Fundur við starvsfólk skúlans
Mál: Sum avtalað á seinasta skúlastýrisfundi, so fara vit at hava fund við starvsfólk skúlans, og
bleiv dagurin settur at verða 15/2. Vit tosa um hendan fundin.
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Jóhannes Miðskarð, adjunktur á Námsvísindadeildini, hevur játtað at koma til fundin og skipa
eitt upplegg um evnið: Markamótið millum heim og skúla. Vit spyrja Café Fríðu um at gera eitt
ábit.
6. Ymiskt
Skúlastýrið spurdi, hví 9. flokkur ikki tók lut í ungdómstinginum í løgtinginum. Skúlastjórin
svaraði, at næmingarnir eru sera nógv upptiknir av øðrum í 9. flokki, sum t.d. starvsvenjing,
verkætlan og skúlavitjanum. Tískil kann tað gerast ov nógv fyri tann árgangin. Kanska kundi 8.
flokkur heldur verið boðin. Býráðið hevur eisini seinnu árini skipað fyri tí sama, men skúlin veit
ikki um nakra ítøkiliga ætlan við hesum í løtuni.

Fundur lokin kl. 19:30
Jórun Andreasen, forkv.

Mildrid á Lógv, næstforkv.

Lisbeth Næs

Anna Maria Joensen

Eyðbjørn Jacobsen

Vagn Foldbo, skrivari

