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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Lisbeth Næs og Jónleif Johannesen, foreldraumboð, Sven Dahl, Anna
Maria Joensen og Óluvá Klettskarð, kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen og Tóra við Keldu,
læraraumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Karl Birgir Isaksen, Magnus Arge, Ella Heinesen og Markus í Norðnástovu
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá fundi tann 9. mai varð lisin upp og góðkend.
2. Starvssetanir
Skúlastjórin kunnaði um, at lýstu størvini nú eru sett. Av tí at játtanin til skúlan er skerd,
eru nøkur, sum ikki fáa starv aftur.
Lydia Joensen og Kirstin Joensen hava fingið fast starv. Assa Færø, Hanna Sólbjørg, Hjørdis
Hávarsá, Maria Sørensen, Súni í Hjøllum, Malan Heinadóttir, Beinta P. Jacobsen, Sonja í
Gong, Berit Norðoy, Elsa Maria Lorentzen og Gunrið Kalsberg hava fingið tíðaravmarkað
starv skúlaárið 2016/17 og Torfinnur Hentze hevur fingið starvið hjá Hjørdis Hávarsá, nú
hon fer í barnsburðarfarloyvi.
3. Undirvísingartilfar frá Eik
Skúlastjórin spyr skúlastýrið, um stýrið hevur nakað ímóti, at peningastovnar ella onnur
lata næmingunum skúlaamboð o.t. Skúlastýrið hevur einki ímóti vanligu reklamulutunum.
4. Eingin sertannlækni í Klaksvík
Forkvinnan kunnaði um, at barnatannrøktini í Klaksvík vantar sertannlækna. Forkvinnan
ynskti, at skúlastýrið yvirfyri kommununi ger vart við, at støðan ikki er haldbar í longdini,
tí hetta gongur út yvir trivnaðin hjá fleiri skúlanæmingum.
Skúlastýrið metir ikki, at hetta er eitt ábyrgdarøki hjá skúlastýrinum, og heitir tí á
forkvinnuna heldur at gera vart við seg sum foreldur.
5. Skúlagarðurin
Jónleif spurdi, um stórur partur av skúlagarðinum verður til byggiøki í summar.
Skúlastjórin kunnaði um, at stórur partur av verandi skúlagarði verður tikin til byggipláss
í summar. Skúlastjórin hevur í hesum sambandi sagt við byggiharran, at einki skúlapláss
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má takast, fyrr enn nýggja skúlaplássið sunnanfyri bygningin við Ósánna er klárt. Serliga
yngru næmingarnir mugu hava eitt útiøki í fríkorterunum.
6. Ymiskt
Mongu undanfarnu árini hevur tannlæknin handað gávur til næmingar við ongum holum í
tonnunum í samband við prógvhandanina. Skúlastýrið metir ikki, at skúlin eigur at halda
fram við hesum. Skúlastýrið virðismetir stóra arbeiðið hjá tannlæknanum, og hevur einki
ímóti gávum til næmingar við tonnum uttan hol øll skúlaárini, men metir ikki, at
gávuhandanin hoyrir saman við hátíðarløtuni til prógvhandan.
Búmerkið er nú samtykt av býráðnum og fylgdi tilmælinum frá skúlastýrinum. Skúlin
arbeiðir við at gera ymiskt klárt, so tað kann almannakunngerast. Ætlanin er at gera hetta
áðrenn summarfrítíðina.
Listabólkurin í samband við nýbyggingina hevur fund 7. juni 2016. Ein hálv millión er sett
av til listprýðing og Helgi Fossádal verður listaligur ráðgevi.
Felags fundurin fyri skúlastýrini í Norðoyggjum, sum skuldi verða 8. juni á Húsum, er
fluttur til 20. juni. Dagbjartur Debes fer at greiða frá um úrslitini av landsroyndunum.
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