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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Jórun Andreasen og Lisbeth Næs, foreldraumboð, Eyðbjørn Jacobsen,
starvsfólkaumboð, Sven Dahl og Markus í Norðnastovu kommunuumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Eingin
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 2. mars varð lisin upp góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Kanning um happing, sum varð gjørd í november 2018, varð løgd fram fyri
skúlaleiðslunum fyrst í mars. Vit hava júst nú fingið tølini fyri okkara skúla. Ætlanin er at
skipa fyri einum felags fundi, har tey, sum hava gjørt kanningina, leggja fram fyri leiðsluni
og skúlastýrinum. Ætlandi verður hetta tíðliga í heyst.
- Hesi hava sagt starvið frá sær í verandi skúlaári: Karl Johan Thomsen, Jógvan Brim
Joensen, Randi Biskopstø, Vitalia Black, Elsebeth Vilhelm og Kjartan Sleire. Størvini til
komandi skúlaár verða lýst leys fyrsta dagin.
3. Korona
Mál: Korona og skúlagongd. Hvussu hevur hendan tíðin verið fyri skúlan/lærarar og
næmingar/heimini. Hvussu skipar skúlin seg, nú fleiri næmingar koma aftur í skúla, hvussu eru
royndirnar við fjarundirvísing, teams o.l.?
Skúlastjórin kunnaði um, at sum heild hevur undirvísingin riggað væl. Lærarar vórðu meira ella
minni tveittir út í hetta, og tí skuldu teir fóta sær í nýggja veruleikanum. Við einstøkum
undantøkum og onkrum byrjanartrupulleikum hava vit funnið eitt stev. Bæði heimini og
starvsfólkini hava verið sera jalig og forstáilig um støðunu. Hetta krevur nógva fyrisiting, men
vit hava funnið loysnir fyri hesum ymiska.
Fyrstu tíðina, har einans varð lagt út á heimasetningin, lá stór ábyrgd og uppgáva á heimunum,
men við fjarundirvísing hevur lærarin tikið meira yvir aftur. Heimini hava eisini verið glað fyri
ein meira skipaðan gerandisdag hjá børnunum.
Avbjóðingin, við at næmingabólkar koma í skúla aftur, er, at truplari og truplari er at finna hølir
og lærarakreftir. Flokkarnir skulu nú brúka tvey hølir og tveir lærarar. Tískil fara flokkarnir í
skúla fyrrapart ella seinnapart.
4. Byggingin
Mál: Kunnað verður um byggingina, nú skúlin mest sum stendur klárur. Vit fáa møguliga eina
rundvísing.
Byggingin verður liðug um nakrar fáar vikur. Innbúgvið verður flutt inn nú, og ætlanin er at
víga skúlan seinast í mai. Endaliga dagurin er tó ikki ásettur enn.
5. Krúss
Mál. Ein stutt kunning um, hvar vit standa viðvíkjandi krússinum.
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Forkvinnan kunnaði um, at skúlastýrið hevur fingið noktandi svar uppá fígging av
verkætlanini. Í svarinum frá kommununi verður eisini lagt upp til, at søkjast kann um
fígging til komandi fíggjarár. Hetta verður síðani tikið við í samlaðu viðgerina í heyst.
Skúlastýrið tók avgerð um at royna hetta.
6. Setan av setanarbólki
Jórun Andreasen, Eyðbjørn Jacobsen og Markus í Norðnastovu vórðu vald í setanarbólkin.
7. Ymiskt
- Økis-skúlastýrisfundurin, sum eftir ætlan skuldi verða í mai, er útsettur vegna korona. Ætlandi
verður hann tíðliga í heyst.
- Næmingar, sum hava goldið skúlamjólk, fáa onga mjólk fyri tíðina. Inngoldni peningurin fer
tó á serskilda mjólkar-kontu hjá skúlanum, og verður ikki nýttur til annað. Møguliga verður
kostnaðurin fyri mjólk lækkaður komandi ár.
Komandi regluligi fundur í skúlastýrinum verður týsdagin 2. juni 2020 kl. 16:30.
Fundur lokin kl. 18:30
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