
Skúlastýrisfundur  

 

Dato: 04.03.2014 

Tíð:    17.30 – 19.00 

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Tummas Marni Joensen, og Høgni Warberg 

Turid Vang Frederiksen møtti ikki til fundin vegna sjúku, Elspa Petersen møtti ikki og Heri 

Müller hevði givið avboð til fundin  

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá:  

 

1. Góðkenna seinastu fundarfrásøgn 

2. Arbeiða við Heimasíðuni hjá Kvívíkar skúla 

3. Virðisgrundarlagið 

4. “Garðdagur” 

5. Innbjóðing frá Heim og skúli  

6. Ymiskt 

 

Att 1: Fundarfrágreiðingin verður endaliga góðkend á næsta skúlastýrisfundi.  

 

Att 2: Høgni hevur tilllagað skrivið um meginreglur skúlans og skrivið um atferðarreglur í 

Kvívíkar skúla, hesi skriv verða í næstum løgd út á heimasíðuna. Tað varð semja um, at 

skrivið “Fer næmingur tvørtur um markið” skal takast av heimasíðuni. Eisini fer Høgni at 

gera ávísar tillagingar á heimasíðuni viðvíkjandi Bussferðaætlanini, upplýsingunum um 

svimjihylin, teignum útferð og í samband við søgu skúlans. Kommunan hevur ætlanir um at 

fornýggja sína heimasíðu, og í tí sambandi fer Høgni í morgin á fund við Jákup Suna, 

skrivara í kommununa. Vit tosaðu eisini um gera heimasíðuna meira litríka, og sum heild at 

fáa heimasíðuna at síggja meira hugtakandi út. Tummas Marni sóknaðist eftir at fáa ein 



kalendara, eina leitifunksjón og eitt nýtt búmerki og síðuhøvd á heimasíðuna, umframt at fáa 

eitt dias við myndum ovast á heimasíðuni. Vit tosaðu eisini um, hvørvítt skúlin eigur at hava 

eina Facebook vangamynd ella ikki. Vit hugdu eisini eftir forsíðuni á heimasíðum frá ávísum 

øðrum skúlum í Føroyum. 

 

Att 3: Semja var um, at Virðisgrundarlagið er nøktandi. Virðisgrundarlagið er á heimasíðu 

skúlans. Tummas Marni er av tí fatan, at nýhugsan/innovatión eigur at vera ein partur av 

virðisgrundarlagnum. Vit tosaðu um hetta, men fyribils er nýhugsan/innovatión ikki ein 

partur av virðisgrundarlagnum.  

  

Att 4: Sambært uppskoti frá skúlastýrinum hevur skúlin ætlanir um at skipa fyri einum 

garðdegi / útidegi / hugnadegi einaferð í mai-juni. Skúlastýrið kann hjálpa til í samband við 

ein slíkan dagin. Á skránni til ein slíkan dag kann t.d. vera kappingar, spøl, framførsla, 

framsýning, mati, etc. 

 

Att 5: Vit halda øll, at hetta tykist at vera eitt áhugavert tiltak, og at vit øll hava ætlanir um at 

fara til hetta tiltak, um tað liggur fyri. 

 

Att 6: Høgni varð gjørdur varugur við, at fastalávint er høgt í metum millum Kvívíkingar, og 

at nógv í bygdini helst kundu hugsað sær, at týsdagurin eftir fastalávintsmánadag var ein 

frídagur. Hetta sigur Høgni seg ikki vera vitandi um. Høgni og Andrea greiða frá, at tað er 

soleiðis, at skúlin summi ár hevur 2 frídagar at ráða yvir og onnur ár bert 1 frídag at leggja. 

Síðsta skúlaár var týsdagur ein frídagur, tí tá kundi skúlin leggja tveir frídagar, men hetta 

skúlaárið var bert ein frídagur hjá skúlanum at leggja, og tann frídagin var tað semja millum 

lærararnar um at leggja fríggjadagin eftir Kristi himmalsferðardag. Kunningin um hvørjir 

dagar eru frídagar, og hvørjir dagar ikki eru frídagar, eru í faldaranum, sum allir næmingarnir 

og foreldrini hava fingið heim við; faldarin er eisini á heimasíðuni. Í vikuætlanini á 

heimaasíðuni sæst eisini, at týsdagurin eftir fastalávintsmánadag er vanligur skúladagur.  

 

Vegna skúlastýrið 

Høgni Warberg, Skrivari 

 


