
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 09.09.2020  

Kl:    16:00–18:15 

Til staðar: Nelly Haakonardóttir Debes, Marjun Danielsen, Sigrun Helga, Ragnar Isaksen, 

Vivi Davidsen, Elna Sømark og Høgni Warberg.  

 

Skrá 

 

1. Góðkenna fundarfrágreiðing 

 

2. Kunning um hetta skúlaárið: lærarar, næmingar, flokkar, etc. 

 

3. Kunning um skúlagongd í mun til Korona og skrubb.  

  

4. Status viðvíkjandi reiggjum, beinkjum og skúlagarðinum  

 

5. Fimleikarhøllin  

 

6. Fund við Vestmanna skúlastýrið í Kvívík 23. sept. kl. 17. 

 

7. Felags foreldrafundur, sum skúlastýrið skipar fyri 4. novembur. 

 

8. Skúlastýrisval 10. novembur  

 

9. Ymiskt 

 

Att 1: Fundarfrágreiðingin frá seinasta skúlastýrisfundi varð góðkend. 

 

Att 2: Høgni kunnaði um hetta skúlaárið, har vit hugdi eftir faldaranum fyri hetta skúlaárið, 

har yvirskipað verður kunna um virðisgrundarlag, væntanir, atferðarreglur, floksskipan, 

skúlastýrið, tímatalvur, floksforeldrafundir, næminga-foreldrafundir vm.  

 



Att 3. Høgni kunnaði um skúlagongdina í mun til Korona og skrubb. Við skúlaársbyrjan varð, 

vegna høga smittutali við Korona, avgerð tikin um ikki at hava svimjing, ikki at hava ítrótt í 

fimleikarhøllini, ikki at nýta umklæðingarrúmini, bert at hava ítróttartímarnar uttandura og 

ikki at hava handaverk og list. Nú smittutalið varð lækkað so nógv síðstu tíðina, var frá og 

við hesi vikuni valt at hava ongar avmarkingar í skúlagongdini. Men so í hesi vikuni fingu vit 

fráboðanir um skrubb, og tí hava vit aftur valt fyribils ikki at hava svimjing, ikki ítrótt inni og 

ikki at nýta skiftingarrúmini.      

 

Att 4: Reiggjurnar frá Prull eru nú komnar í skúlagarðin, og tær verða í næstum settar upp. 

Tríggir beinkir við borðum eru keyptir, og teir eru nú settir upp úti í skúlagarðinum. Annars 

eru øll viðurskifti í samband við trygd ikki í lagi í skúlagarðinum, fótbóltsvøllurin er ikki í 

besta standi og pláss er sanniliga fyri nýggjum hentleikum til børnini úti í skúlagarðinum. 

Ragnar fer at tosa við Jógvan frá Prull og avtala eina tíð, har vit saman fara at hyggja nærri 

eftir, hvussu vit kunnu gera skúlagarðin meira áhugaverdan og tryggan fyri børnini í 

skúlanum.  

 

Att 5: Høgni savnar pengar saman innanfyri verandi játtan til skúlan, soleiðis at gólvið kann 

umvælast skjótast til ber, og so má bara okkurt annað útsetast til næsta fíggjarár. Jóan Jakku 

hevur síðan heintað inn tvey tilboð, og vit hava tikið av tí eina tilboðnum, sum var væl 

bíligari enn hitt. Arbeiði er byrjað í dag, og tað verður eftir ætlan liðugt innanfyri næstu 2 

vikurnarnar.   

 

Att 6. Vit prátaðu um, hvat vit skulu hava á skrá til komandi fund við Vestmanna skúlastýrið 

í Kvívík tann 23. sept. kl. 17. Eitt punkt er, hvørji atlit verða tikin í mun til Korona, og hvussu 

Korona ávirkar tað fakliga og trivnaðin. Eitt evni er 10. Flokkur í Vestmanna. Vit tosaðu 

eisini um møguliga at fáa onkran persón at hava framløgu um ávist relevant evni. Høgni setir 

seg í samband við bitin.fo fyri at bíleggja smyrjibreyð til fundin. 

 

Att 7: Vit umrøddu hvørji møgulig fólk vit skulu heita á til at halda áhugaverdan og 

innbjóðandi fyrilestur og/ella undirhald til felags foreldrafundin, sum skúlastýrið skipar fyri 

4. novembur. Vit komu ikki til nakra niðurstøðu, men hvør í sínum lagi umhugsa vit hetta 

næstu dagarnar, og uppskot um møguligan fyrilestrahaldara og undirhaldara eru meir enn 

vælkomin...  

 



Att 8: Gjørt varð vart við, at skúlastýrisval verður týsdagin 10. novembur, sum er sama dag 

sum bygdaráðsval verður.  

 

Att 9: Vit takkaðu fyri góðan fundarsið, og vit síggjast aftur til fund í Kvívík mikudagin tann 

23. septembur kl. 17:00 

 


