
Skúlastýrisfundur  

 

Dato: 05.10.2016 

Tíð:    17:00 – 18:30 

Stað: Í Kvívíkar skúla saman við skúlastýrinum í Vestmanna skúla 

Til staðar: Jórun Simonsen, Elspa Petersen, Andrea á Rípuni, Súsanna Mortensen, Heri 

Müller, Høgni Warberg og skúlastýrið í Vestmanna skúla.  

Tummas Marni hevði givið avboð til henda fund.  

Skrivari: Høgni Warberg 

 

skrá: 

 

 

 1. Samstarvið millum skúlarnar 

 

Att 1: Fundurin skuldi eftir ætlan byrja kl. 17:00, men av tí at fleiri møttu ov seint, byrjaði 

fundurin uml. 17:15.  

Frá báðum skúlastýrum varð víst á, at báðir partarnir mugu vísa samstarvsvilja. Tað var breið 

semja um, at vit framyvir øll vilja arbeiða fyri einum góðum og mennandi samstarvi millum 

Kvívíkar skúla og Vestmanna skúla.  

Skúlarnir hava samstarvað í samband við SSP, og ymsir flokkar hava ávísar skúladagar vitja 

hvønn annan og gjørt ymsar aktivitetir saman.  

Víst varð á, at leiðsluviðurskiftini í Vestmanna skúla hava í langa tíð verið óstøðug við 

skiftandi skúlastjórum, men nú er vón um stabilitet, eftirsum skúlastjóri nú er settur í fast 

starv.  



Uppskot var um, at Kvívíkar skúli kann biðja foreldrini um samtykki til, at neyðugur 

upplýsingar kunnu gevast millum báðar skúlarnar, soleiðis at yvirgongdin hjá næmingunum 

til Vestmanna skúla gerst so smidlig og góð sum gjørligt.  

Eitt hugskot var, at flokkar frá Kvívíkar skúla kunnu vitja Vestmanna skúla og vice versa, har 

flokkar t.d. kunnu svimja, vera í fimleikahøllini ella køkinum saman.  At vit kunnu menna eitt 

fakligt samstarv, har lærarar frá báðum skúlunum kunnu vera við til at stuðla og menna 

hvønn annan, við m.a. at greiða hvørjum øðrum frá sínum lærutilfari og læruætlanum. At 

tað gerst meira ein samanhangur, samsvar og kontinuerlig yvirgongd hjá næmingunum frá 

Kvívíkar til Vesmanna skúla. Eitt hugskot varð nevnt um, at tað kann skipast fyri felags-

seturskúla í Føroyum, har flokkar frá Vestmanna og Kvívík fara saman í seturskúla. Hugskot 

varð frammi um, at fáa onkran uttanífrá at leggja lag á í samband við samstarv, teambuilding 

etc.  

Tosað varð um, at tey í Vestmanna skúla hava havt sera góðar royndir av 

verkætlanararbeiði, og at Kvívíkar skúli seinastu fýra árini havt sera góðar royndir av 

evnisarbeiði, har næmingarnir ymsar vikur hava arbeitt við ávísum evni. N 

Nevnt varð frá Vestmanna skúla, at næmingarnir úr Kvívíkar skúla kunnu bøta um sínar 

førleikar innan eindir í støddfrøði so sum mm., cm., dl. etc. Høgni takkaði fyri hesi boðini, tí 

nú eru lærararnir í Kvívíkar skúla tilvitaðir um hetta.  

Nomi og Høgni fara at tosa saman um samstarv millum Kvívíkar- og Vestmanna skúla, og tey 

hava avtalað ein fund at vera í Kvívíkar skúla hósdagin 20. okt. kl. 10. 

Miðja verður ímóti at hava fund millum bæði skúlastýrini aftur mikukvøldið tann 27. 

september 2017 kl. 17:15 í Vestmanna skúla.  

 

Vegna skúlastýrið í Kvívík 

Høgni Warberg 


