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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Agnar Josephsen foreldraumboð, Markus í Norðnástovu, Sven Dahl,
kommunuumboð, Eyðbjørn Jacobsen, starvsfólkaumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Lisbeth Næs.
1. Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 3. september varð lisin upp og góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Søkt er eftir lærara fyri Arna Jensen, sum fer frá 21. oktober. Umsóknarfreistin er 8.
oktober.
- Fráfaringarløtan fyri Arna Jensen, Binu Klakstein og Tummas Joensen verður í miðhøll
skúlans fríggjadagin 12. oktober kl. 13:00. Allir skúlastýrislimir eru vælkomnir til
fráfaringarløtuna.
- 26. september hevði skúlin vitjan av útlendskum gestum. Hetta vóru skúlaleiðarar og
fólk í skúlafyrisitingunum í norðurlondum og Írlandi.
3. Heim og skúli – ráðstevna í Oslo
Mildrid greiddi frá ráðstevnu í Oslo, har hon luttók sum eitt av trimum umboðunum fyri
Heim og skúla. Ráðstevnan er annaðhvørt ár, og er fyri foreldraumboð í landsfeløgunum í
ymsu londunum.
Millum evnini á ráðstevnuni var positiv sálarfrøði, serliga dugnaligir næmingar, ADHD og
einstaklinga læruætlanir.
4. Fíggjarætlanin fyri 2019
Skúlastjórin kunnaði um fíggjartørvin hjá skúlanum komandi fíggjarár:
- Tá ið nýggja bókasavnið/miðlasavni verður liðugt, verður ein stórur fíggjartørvur at
fylla miðlasavnið við bókum o.ø.
- Søkt verður um fígging at keypa teldur til starvsfólk skúlans eins og til næmingarnar
frá 6. – 9. flokk.
- Í 2018 lækkaði játtanin til skúlan við kr. 200.000,- tí kommunan keypti gamla
kokkaskúlan, sum hon annars leigaði ein part av. Men útreiðslurnar eru ikki lækkaðar,
tí nú mugu vit gjalda el, olju o.a. ístaðin fyri leigu. Søkt verður um at fáa játtanina
hækkaða aftur.
Skúlastýrið tók undir við fíggjartørvinum hjá skúlanum. Skúlastjórin skrivar eitt skriv til
kommununa hesum viðvíkjandi, sum forkvinnan fær til ummælis, áðrenn tað verður sent.
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5. Ymiskt
- Meðan Jórun hevur farloyvi, og Mildrid er forkvinna, verður Lisbeth næstforkvinna.
- Felags foreldrafundurin í heyst verður 7. november kl. 19:00. Gitt Klein hevur upplegg
við evni eftir nærri avtalu við forkvinnuna.

Fundur lokin kl. 19:00

Mildrid á Lógv, forkv.

Agnar Josephsen

Eyðbjørn Jacobsen

Markus í Norðnástovu

Sven Dahl

Vagn Foldbo, skr.

