Skúlastýrisfundur

Dato: 03.09.2013
Tíð:

17.00 – 19.00

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Elspa Petersen, Tummas Marni Joensen, Turid
Vang Frederiksenog Høgni Warberg
Joan Johansen møtti ikki til fundin
Skrivari: Høgni Warberg

Skrá:

1: Góðkenna seinastu fundarfrágreiðing

2: Virðisgrundarlagið

3: Fundur við skúlastýrið í Vestmanna

4: Uppjusteraheimasíðuna

5: Foreldrafundurviðm.a. Jógvan D. Hansen mikudagin 25 sept. kl 18.30 - 21.00

6: Ymiskt

Att 1: Fundarfrágreiðing góðkend

Att 2: Tosaðvarðum status viðvíkjandivirðisgrundarlagnum, og
hvussuvitarbeiðavíðariviðvirðisgrundarlagnum. Semja er um, uppskotið frá Tummas Marna

skal verða til forsíðuna, meðan tann longri útgavan skal liggja sum ein leinkja. Hetta inniber,
at tá mann trýstir á eitt virði á útgávuni á heimasíðuni, kemur til eina nærri lýsing av hvørjum
einstøkum virði og virðishugtakið. Tað er ongin nærri lýsing av tveimum av
virðishugtøkunum, sum eru á tí stuttu útgávuni. Avgjørt varð, at tað skal takast upp á
komandi lærarafundi / námsfrøðiliga fundi, hvat lærararnir halda liggur í hesum báðum
hugtøkunum: felagsskapur og nýskapan (innovatión)

Att 3: Fyrispurningur er komin frá Vestmanna skúlastýri um at koma í samband við
skúlastýrið í Kvívíkar skúla. Í hesum sambandi eru vit boðin til fund í Vestmanna
mikukvøldið 23. okt kl. 19.30. Semja er um, at vit fegin vilja fara til henda fund, og vit skulu
frætta aftur frá Jórun viðvíkjandi hesum fundi.

Att 4:Á fundinum var ivi sáddur um tær leiðreglur, sum eru á heimasíðuni viðvíkjandi
mannagongdum í samband við at næmingar “fara tvørtur um mørk”. Til næsta fund avtala vit,
at vit hvør í sínum lagi hyggja eftir, hvat stendur á heimasíðuni og hugsa um, hvussu hesar
mannagongdir kunnu bøtast.

Att 5:
Høgni hevur tosað við Jógvan D. Hansen, og Jógvan hevur játtað at halda fyrilestur til fundin.
Jógvan sigur, at hann í sínum uppleggi ætlar at viðgera, hvat virðir er fyri nakað, og hvussu
mann kemur fram til nøkur virðir. Høgni og Jógvan avtalaðu, at Høgni skuldi spyrja
skúlastýrið, hvat limirnir í skúlastýrinum ímynda sær, at Jógvan ítøkiliga skal viðgera. Tosað
varð um, hvussu mann fær virðing, hvat tað er sum avspeglar virðing og at virðing fyri øðrum
er tætt knýtt at sjálvsvirðing, tvs.at fyriat kunna vísa øðrum virðing má ein virða seg sjálvan.
Kjakast varð eisini um samtíðarinnar kor, sum m.a. innibera at hvør einstakur hevur nógv
krøv at liva upp til, og at verulig nærvera og samskifti í dag ofta í dag er ein mangulvøra
orsaka av tí interaktivu “felagsskapinum”, sum ofta útihýsir veruligari samveru.
Á skúlastýrisfundinum varð avgjørt, at skráin til felags foreldrafundinverður henda: kl: 18:30:
Jórun Simonsen, skúlastýrisforkvinna, leggur fram ársfrágreiðingina hjá skúlastýrinum.
kl: 18:45: Høgni Warberg, skúlaleiðari, greiðir frá ymiskum í samband við virksemi skúlans.,
19:00: Í ymsu floksstovunum verða stuttir foreldrafundir, har m.a. flokslærarin greiðir frá

ymiskum í samband við skúlaárið, kl. 19:30:Fyrilestur við Jógvan D. Hansen um virðir og
virðisgrundarlag.
kl. 20.15: Steðgur, kl: 20:30: Kjak við støði í fyrilestrinum, har m.a. høvi verður at seta
spurningar til Jógvan D. Hansen. Kl. 21: Liðugt. (Hetta kom ikki fram á fundinum, men
Høgni setir hervið fram uppskot um, at kl. 21:00 kunnu foreldrini í ymsu floksstovunum fáa
høvi at velja foreldraumboð.
Att 6: Súni Fríði hevur munnliga boða frá, at hann hevurvalt at taka seg úr skúlastýrinum.
Hetta inniber, at Elspa Petersen nú hevur tikið sæti í skúlastýrinum. Harumframt er Turid
Vang Frederiksen nývald í skúlastýrið sum læraraumboð

Høgni mælir til, at um næmingur missir bøkur burtur ella av grovum ósketni ikki fer væl um
bøkurnar, so mugu foreldrini gjalda endurgjald fyri missin. Høgni nevndi, at soleiðis er
mannagongdin á ávísum øðrum skúlum, og Andrea segði seg eisini vita um skúlar, har hetta
verður praktiserað. Skúlastýrið tók undir við hesum uppskoti.

Vegna skúlastýrið
Høgni Warberg, Skrivari

