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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Jórun Andreasen, Lisbeth Næs, foreldraumboð, Eyðbjørn Jacobsen,
starvsfólkaumboð, Anna Maria Joensen og Sven Dahl, kommunuumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Markus í Norðnastovu
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 2. desember varð lisin upp góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Nýggi tilbygningurin ætlast at standa klárur at taka í nýtslu eftir páskafrítíðina.
Innbúgvið byrjar at koma 23. mars.
- Skipað verður fyri starvsfólkasamrøðum í hesum døgum. Skúlastjórin hevur hesar
samrøður, og miðað verður ímóti at hava so nógvar sum tilber fyri páskir.
- Jógvan Brim Joensen fer frá fyri aldur í næstum.
3. Fakligheit og virðing
Mál: Vit arbeiða við at finna orðingar til, hvussu vit kunnu menna virðingina fyri skúlanum
og menna fakliga støðið. Vit settu orð á okkara væntanir á seinasta fundi.
Skúlin fekk spurningin, hvat væntar skúlin av heimunum/næmingunum til tess at menna
fakligheitina og virðingina fyri skúlanum. Hetta er síðan viðgjørt á ymisku deildunum. Vit
viðgera hesi svar.
Endamálið er at finna onkrar orðingar, sum seta orð á væntanirnar hjá hvørjum øðrum og
kunna betra um hugburð til skúla og læru.
Skúlastýrið skifti orð um, hvussu skúlin kann menna virðing fyri lærdómi við støði í tilfari frá
deildunum og seinasta skúlastýrisfundi. Ætlanin er at gera krúss við einari áskrift, sum eggjar
foreldrum og børnum at samskifta jaliga um lærdóm og skúla, og at geva øllum næmingunum á
Skúlatrø eitt krúss.
Skúlastýrið ynskir eina áskrift við visiónini og búmerkinum á, eins og nøkur orð ella setning,
sum eggjar til virðing fyri lærdómi. Setningarnir kunnu t.d. ljóða: “Saman kunnu vit skapa bestu
fortreytir fyri góðari menning og læring” ella “Við jaligum hugburði og góðum samstarvi er
stuttligt at læra”. Um einstøk orð skulu prentast á krússið, kunnu tey takast úr tilfarinum frá
deildunum ella seinasta skúlastýrisfundi. Eitt hugskot er eisini at prenta eitt “N” í botnin á
krússinum. Hugsanin aftanfyri hetta er, at alt vit ikki duga, duga vit bara ikki “enn”, men vit fara
at duga hetta.
Niðurstøðan á fundinum var, at Jórun og Lisbeth fara at tosa við Grafia, um tey møguliga hava
okkurt hugskot til, hvussu hetta kann gerast. Eisini fer Jórun at seta seg í samband við John
Færø um figging av átakinum.
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4. Ymiskt
- Ljóssteyrarnir millum skúlan og Snjallubjallu lýsa enn ikki, og tað er sera myrkt at koma til
skúlan. Skúlastjórin fylgir hesum upp.
Komandi regluligi fundur í skúlastýrinum verður mánadagin 2. mars 2020.
Fundur lokin kl. 19:00
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