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Fundarfrásøgn
Á fundi: Mildrid á Lógv, Jórun Andreasen, Lisbeth Næs, foreldraumboð, Eyðbjørn Jacobsen,
starvsfólkaumboð, Sven Dahl, kommunuumboð og Vagn Foldbo, skrivari.
Ikki á fundi: Markus í Norðnastovu
1. Fundarfrásøgn frá seinasta fundi
Fundarfrásøgnin frá seinasta fundi tann 6. februar varð lisin upp góðkend.
2. Kunning frá leiðsluni
- Jógvan Brim Joensen hevur sín seinasta arbeiðsdag hósdagin 5. mars.
- Framløga av trivnaðarkanningini, sum varð gjørd fyri uml. hálvum øðrum ári síðani,
verður løgd fram fyri skúlaleiðslum 11. mars. Har fáa vit úrslitini fyri okkara skúla,
samanborið við landið annars.
- Eftirmeting at barna- og ungdómsvirðunum hjá Klaksvíkar kommunu verður í komandi
viku. Forkvinnan hevur eisini fingið innbjóðing at taka lut.
- Ein granskingarverkætlan hjá Fridu Poulsen um inklusión kemur m.a. at taka støði í
okkara skúla. Hon fer at hava samrøðuð við næmingar, starvsfólk og umboð fyri
skúlastýrið.
3. Fakligheit og virðing
Mál: Vit hava í eina tíð arbeitt við, hvussu vit kunnu menna virðingina fyri skúlanum og
menna fakliga støðið. Vit arbeiða við at finna orðingar á eitt møguligt krúss til hvønn
næming og hava fingið onkur hugskot til, hvussu krússini kunnu síggja út. Uppskotini verða
løgd fram á fundinum.
Uppskot frá Grafia um áskrift og uppseting vórðu løgd fram og viðgjørd á fundinum.
Yvirskipað helt skúlastýrið, at uppskotini vóru góð, men kundi hugsað sær ávísar tillagingar, so
endamálið við verkætlanini verður betri rokkið. Forkvinnan tosar við Grafia um hetta.
Forkvinnan hevur eisini sent fyrispurning til kommununa, John Færø, um fígging av hesari
verkætlan, men hevur ikki fingið svar enn. Forkvinnan rykkir eftir svari.
4. Felags foreldrafundur
Mál: Tosa um uppskot til evni at taka upp á felags foreldrafundi í heyst.
Skúlastýrið samtykti at hava ein felags foreldrafund komandi heyst, møguliga í september.
Á fundinum verður visiónin fyri skúlan løgd fram, eins og eggjan til samstarv millum
heima og skúla um at menna virðingina fyri lærdómi og fakligheit. Eisini verður kunnað
um nýggja bygningin.
5. Økis skúlastýrisfundur
Mál: Vit eiga at skipa fyri í ár. Vit finna ein dag og tosa um møguligt evni.
Avtalað varð spyrja Niklas Hera Jákupsson at hava eitt kveikjandi upplegg um, hvussu vit sum
skúlastýri kunnu menna virðingina fyri lærdómi í norðurøkinum. Ætlandi verður fundurin í
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mai/juni. Forkvinnan og skúlastjórin seta seg í samband við Niklas Hera um uppgávuna og
avtala ein møguliga dag við hann.
6. Ymiskt
- Skúlastjórin hevði ein óformligan fyrispurning um, hvønn hugburð skúlastýrið hevur til eitt
møguligt bann av fartelefonum í skúlanum. Skúlastýrið tekur í útgangsstøðinum undir við
einum tílíkum banni, um fartelefonirnar órógva undirvísingina. Um galdandi meginreglur skulu
broytast, verður hetta tikið upp sum eitt serkilt mál seinni.
- Lisbeth hevði ein fyrispurning um, hvussu skúlin lýsir við eftirskúlum/miðnámsskúlum.
Skúlastjórin svaraði, at føroysku skúlarnir, sum ynskja hetta, fáa høvi at kunna um teirra
tilboð á skipaðum kunningardøgum. Onkuntíð eru tó fyrispurningarnir komnir ov seint til
hetta. Tá verður kunnað um hetta skrivliga og á heimasetninginum. Útlendskir skúlar fáa
einans høvi at kunna skrivliga við faldarum o.t.
Komandi regluligi fundur í skúlastýrinum verður týsdagin 31. mars 2020 kl. 16:30.
Fundur lokin kl. 18:30
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