
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 06.09.2018  

Kl:    16:00–18:15 

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Debes Christiansen, Marjun Danielsen, Vivi Davidsen, 

Ragnar Isaksen, Tórarinn N. á Rípuni og Høgni Warberg  

 

Skrá: 

1: Matpakkin.fo 

2. Busskort 

3. Status viðv. parkeringsbásum og rundkoyring (Høgni) 

4. Avtala skrá fyri felagsfundin við Vestmanna skúlastýrið 26. sept. kl. 17 

5. Status viðv. málinum um at nútímansgera gamla partin av skúlanum (Sunrit) 

6. Umrøða at víðka hugnadagin fyri lærarar til at fevna øll starvsfólk í Kvívíkar 

skúla - fokus á sosiala samveru við undirhaldi og at eta eina máltíð saman  (í 

fjør var fundurin við lærararnar 20. sept. 14.30-16.30) (Sunrit/Marjun) 

7. Umrøða møguleikan at uppstarta mjólkaskipan til næmingarnar (Marjun) 

8. Status viðv. tilbúgvingarætlan um hjúnaðarskilnað (Nelly)  

9. Status viðv. brandvenjing fyri næm., fyrstuhjálparaskeið inkl. hjartastartara 

fyri starvsf. (Høgni) 

10. 2018 hevur fokus á málmenning - MMR hevur útgivið 6 kunningarfaldarar - 

hesir kunnu leggjast út á skúlans heimasíðu. (Sunrit) 

https://www.malmenning.fo/2018/06/21/faldarar-til-foreldur/ 

Hevur skúlin ætlan at hava nakað málmenningarátak í heyst? (Høgni) 

11. Áseta skúlastýrisfundir fyri restina av árinum. 

12. ymiskt 

 

 

 

 

https://www.malmenning.fo/2018/06/21/faldarar-til-foreldur/
https://www.malmenning.fo/2018/06/21/faldarar-til-foreldur/


 

 

ATT 1: Aftaná at skúlin hevði fingið teldupost frá Gist og vist um skipanina 

matpakkin.fo, varð Kári Hentze frá Gist og vist bjóðaður til skúlastýrisfund at 

greiða frá hesum tilboði. Kári segði at henda skipan hevði virkað í 1½ ár. Allar 

vørurnar sum teir bjóða kunnu síggjast á heimasíðuni matpakkin.fo. Tey leggja 

seg eftir at gera sunnan mat. Foreldur kunnu upprætta seg sum brúkara á 

matpakkin.fo. Hareftir kunnu tey bíleggja matpakka fram til kl. 7:35 sama dag, 

sum matpakkin verður borðin út. Umleið 20 skúlar eru við í skipanini í dag, og 

sambært Kára hevur eingin skúli til dags dato valt at steðga við at verða í 

skipanini. Til ber eisini at fáa glutenfrían matpakka vm., og arbeitt verður við, at 

tað framyvir eisini skal fara at bera til at bíleggja heitan mat. 

Skúlastýrið tók hareftir avgerð um at hava eina royndartíð við skipanini fram til 

jóla. Seinni í heyst verður skipanin fyribils evaluerað á skúlastýrisfundi. Høgni 

ger eitt kunningarskriv at senda til foreldrini, og áðrenn tað verður sent út, 

verður tað sent til skúlastýrislimirnar til viðmerkingar. 

Att 2: Higartil hevur tað verið soleiðis, at allir næmingar í Kvívíkar skúla hava 

fingið busskort, sum tey kunnu nýta til busskoyring millum bygdir í Kvívíkar 

kommunu og til Vestmanna. Á fundinum varð tosað um henda skipan eigur at 

halda fram á sama hátt, ella um tað t.d. eigur at verða broytt soleiðis, at tað 

framyvir bert verða børnini í Leynum, Stykkinum og Skælingi, sum framyvir 

skulu hava busskort, tvs. tey sum nýta buss til og frá skúla. Ragnar segði, at 

trivnaðarnevndin fer at taka støðu til hetta málið, og at vit frætta aftur um 

niðurstøðuna.    

Att 3: Viðvíkjandi arbeiðnum at gera parkeringsbásar og rundkoyring klárt, so 

liggur alt tilfarið klárt, men bíðað verður nú bert eftir røttu løtuni, har 

veðurgudarnir vilja spæla við.   

Att 4: Okkara skúlastýrið skal hava fund við skúlastýrið í Vestmanna skúla 

mikudagin 26. september kl. 17 í Kvívíkar skúla. Vit tosaðu um, at hava 

rundvísing í skúlanum, eftir at vit fyrst øll hava heilsa uppá hvønn annan. 

Hareftir er ætlanin at eftirmeta skipanina við, at 4-7 floksnæmingar í VS og KS 

vitja hvønn annan. Eisini skal umrøðast í hvønn mun tímatalvan hjá 8-10 flokki 

tekur atlit til bussleiðina eftir skúlastíð. Tí tað kom fram á fundinum, at okkara 

næmingar 4 dagar um vikuna mugu bíða 45 minuttir eftir bussinum! Høgni fer 



at tosa við Jóhannes Miðskarð, um hann hevur onkran í uppskoti til at hava eitt 

upplegg um samstarv. 

Att 5: Fyri stuttum var roynt at hampa um umklæðingarrúm í gamla partinum av 

skúlanum við m.a. at tapetisera og mála. Tað vísti seg tá, at veggir vóru 

‘rotnir’...Eftir hetta eru veggirnir tiknir niður, roynt hevur verið at avfuktað 

rúmið og at tætta lekar. Hetta er fínt sum ‘eldsløkking’, men full semja var í 

skúlastýrinum um, at hetta ikki er haldbar og varandi loysn. Skúlastýrið hevur 

stórt ynski um at fáa at vita frá kommununi, hvørjar framtíðarætlanirnar eru 

viðvíkjandi gamla partinum av skúlanum.  

 

Att 6. Umrøtt varð at víðka hugnadagin fyri lærarar til at fevna øll starvsfólk í 

Kvívíkar skúla, har fokus er á sosiala samveru við undirhaldi og at eta eina 

máltíð saman. Hesin fundurin varð settur at verða mánadagin 5. november. 

Ætlanin er at bíleggja smyrjibreyð frá Gist og vist. Sunrit fer at tosa við Niklas 

Hera um at koma við einum innslagið til henda dagin. Sunrit og Nelly baka 

kaku til hetta tiltakið.   

7. Vit skiftu orð um møguleikan fyri at uppstarta mjólkaskipan til næmingarnar. 

Undirtøka varð í skúlastýrinum fyri at royna hetta. Høgni fer at kanna nærri, 

hvussu hetta kann skipast.   

8. Viðvíkjandi tilbúgvingarætlan um hjúnaðarskilnað so er arbeiði í gongd. 

Nelly, Sunrit og Tórarinn fara í arbeiðsbólki at arbeiða víðari við hesum, og til 

komandi skúlastýrisfund verður tikið samanum status hesum viðvíkjandi.  

9. Miðað verður ímóti at hava brandvenjing við næmingunum týsdagin 9. okt, 

men dagfestingin fyri henda dagin verður endaliga fastløgd um miðjan 

september. Fyrstuhjálparaskeið fyri starvsfólkum skúlans verður onkran 

leygardag ultimo oktober ella primo november, har tað møguliga verður saman 

við starvsfólkunum í dagstovninum og kommununi.  

10. Málmenning er sett á breddan í 2018, har MMR hevur útgivið 6 

kunningarfaldarar, hesir verða lagdir út á skúlans heimasíðu. Námsfrøðliga 

ráðið fer í næstum at taka støðu til í hvønn mun skúlin fer at hava eitthvørt 

málmenningarátak í heyst. Tosað varð um, at málmenningartiltak kundi eisini 

verið skipað sum bókasavnscafe, t.d. um kvøldið tá almenna svimjingin er. 

11. Skúlastýrisfundur saman við skúlastýrinum í Vestmanna verður tann 26. 

september kl. 17 í Kvívíkar skúla. Tann 5. november verður hugnadagur saman 



við øllum starvsfólkum skúlans. Felagsforeldrafundurin verður 14. november, 

har Katrin av Kák kemur at hava fyrilestur vm.   

Att 12: Høgni kunnaði um, at myndatøka verður í skúlanum við Per á Hædd 

týsdagin 30. okt.  

Nevnt varð, at fleiri børn og næmingar eftirlýsa at fáa fleiri reiggir úti í 

skúlagarðinum.  

Tosað varð um møguleikan fyri at leggja ítróttar-svimjitímarnar í 1.-3. flokki 

saman, soleiðis at tey hava dupulttíma einaferð um vikuna, í staðin fyri at hava 

2 einkulttímar. Høgni fer at umhugsa hetta, tí meðan 1 tími er nakað stuttur til 

ítrótt/svimjing, so er dupulttími nakað langur fyri tey smærru børnini.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


