Skúlastýrisfundur

Dato: 10.02.2015
Tíð:

17.15 – 19.30

Til staðar: Jórun Simonsen, Elspa Petersen, Tummas Marni Joensen, Heri Müller, Turið Á
Tórgarði og Høgni Warberg
Andrea á Rípuni hevði givið avboð vegna skeiðsvirksemi.
Skrivari: Høgni Warberg

Skrá:

1. Góðkenna seinastu fundarfrásøgn
2. Úrslit frá trivnaðarkanningini
3. Lesa ígjøgnum og góðkenna meginreglur skúlans
4. Datera skrivini, ið eru løgd út
5. Tilbúgvingarætlan, vit hava fyri sjúku og deyða, hava ikki fyri td. eld, fyrstuhjálp,
hjartastop
6. Verkætlan, afturmelding frá Vestmanna skúla (Jórun)
7. Forskúli, er tað gongd í málinum?
8. Fólkaskúlalógin løgtingslóg nr 67 § 52 og 53 meginarbeiðsøki í dagliga virkseminum hjá
skúlastýrinum. uppfylla vit krøvini?
9. Ymiskt:

Att 1: Fundarfrásøgnin varð góðkend
Att 2: Umleið 10 dagar áðrenn fundin hevði Høgni sent limunum í skúlastýrinum eitt excelark við heildarúrslitunum av trivnaðarkanningini. Á fundinum umrøddu vit heildarúrslitini av
kanningini, og vit høvdu sum heild eina jaliga mynd av úrslitinum. Jórun spurdi, hvussu vit
higartil høvdu fyrihildið okkum til úrslitini, og hvat vit framyvir ætlaðu okkum at brúka
úrslitini av kanningini til. Høgni svaraði, at hann hevði fundast við einstøku flokslærararnar,
har úrslitini vóru viðgjørd. Høgni sigur, at kanningin er eitt kærkomið høvi hjá lærararunum

at fáa eitt betri innlit í trivnaðin hjá einstøku næmingunum, í einstøku lærugreinunum, í mun
til sínar floksfelagar, lærugreinalærarar, flokslærara, fríkorterið og til skúlan sum heild.
Kanningin kann samstundis vera eitt gott amboð hjá lærararunum til at at fáa lýst støðuna í
sínum flokki, soleiðis at vit gerast meira tilvitaði um ymiskar avbjóðingar í flokkinum, hvørji
møgulig átøk skulu setast í verk til tess at økja um trivnaðin í flokkinum. Møguleiki er eisini
fyri, at flokslærarin kann taka stig til ávísar samrøður við einstakar næmingar. Høgni segði, at
ætlanin er eisini at fundast um heildarúrslitini av kanningini á komandi fundi í námsfrøðiliga
ráðnum. Høgni segði harumframt, at møguleiki er eisini fyri at tosa um ávís úrslit av
kanningini til næminga-foreldra viðtalurnar, sum verða í viku 12 og 13. Høgni nevndi eisini
møguleikan fyri at kunna foreldrini um heildarrúrslitini av kanningini t.d. á árliga
felagsforeldrafundinum sum skúlastýrið skipar fyri, men at vansin er, at tað er so long tíð til
tann fundurin verður. Jórun og Elspa søgdu, at tað var ov long tíð at bíða til tann fundin, og
Jórun mælti til, at skipa verður fyri einum eyka foreldrafundi, har úrslitini av kanningini
verða løgd fram, og kunnað verður foreldrunum um, hvussu vit higartil hava viðgjørt úrslitini
og hvussu vit framyvir ætla at brúka úrslitini av kanningini.
Att 3: Vit komu fram við okkara viðmerkingum og spurningum til skrivið um meginreglur
skúlans. Vitr avgjørdu, at Høgni tillagar skrivið í tráð við tað, sum vit á fundinum komu
ásamt um, og at Jórun og Høgni hareftir signera skrivið, áðrenn tað verður lagt út á heimasíðu
skúlans.
Att 4: Jórun segði, at ávís skriv eru á heimasíðuni, ið ikki eru dateraði. Høgni tekur sær av
hesum.
Att 5: Hetta evnið varð útsett til næsta fund
sum brandstøð) Andreu, Randi, Hjalmar+lær; Tilbúgvingarætlan fyri eld, fyrstuhjálp,
hjartastop
Att 6: Jórun segði seg hava fingið afturmelding frá Vestmanna skúla um, at næmingar frá
Kvívíkar skúla ikki vóru nóg stinnir, tá umræður at arbeiða við Power Point og verkætlan.
Tummas Marni segði í hesum sambandi, at tað er sera týdningarmikið, at næmingarnir tíðliga
og áhaldandi læra at arbeiða við verkætlanum, tí tá fáa næmingarnir veruliga brúkt sínu
kreativu og innovativu evnir, eins og teir fáa møguleikan at hugsavna seg og at arbeiða við
evnum, ið krevja fordjúpan. Tummas Marni legði afturat, at í nýggju yrkisnámútbúgvingini á
teknisku skúlunum, er mann – við støði í krøvum frá vinnuni - farin meira yvir til
verkætlanarfrálæru. Ein verkætlan inniheldur eisini eina skrivliga frágreiðing (hvar man t.d.
innflættar føroyskt-frálæru) og endaliga eina framløgu sum kann verða uppbygd við hjálp av
eitt nú “Power Point,” so her fær man “bæði í posa og sekk”

Att 7: Hetta evnið varð útsett til næsta fund
Att 8: Hetta evnið varð útsett til næsta fund
Att: 9: Høgni setti fram ynski um at flyta næsta skúlastýrisfund orsaka næmingaforeldraviðtalum. Avgjørt varð at næsti skúlastýrisfundur verður týsdagin 10. mars kl. 17:15.
(Tíðarásetingin til komandi skúlastýrisfund er seinni broytt til týskvøldið 24. mars kl. 19:00)
Eftir áheitan frá MMR kunnaði Høgni skúlastýrið um, at allir lærarar skúlans fara til skeið um
harðskap í parløgum og nærsambondum hósdagin 19. feb. kl 13-16, og at næmingarnir í
hesum sambandi fáa frí kl. 11:15. Høgni fer eisini at kunna foreldrini um hetta. Heri Müller
minti okkum á at kunna Frítíðarskúlan um hetta.
Høgni segði, at hann í næstum fer at upprættað øll foreldrini í eina SMS-skipan, soleiðis at
hann skjótt og effektivt kann senda felagsboð til foreldrini. Hetta er serliga ætlað til at nýta, tá
skúlagongdin verður avlýst, soleiðis at tað slepst undan at nýta pening til at lýsa via
Kringvarpið. Foreldrini fara í næstum at fáa boð um, at framyvir tá skúlagongdin verður
avlýst, tá fáa tey boðini via SMS.
Spurningur varð settur við, um vit kunnu hava skipaðar næmingasamrøður við allar
næmingarnar.
Tummas Marni nevndi í hesum sambandi møguleikan fyri, at allir næmingarnir kunnu hava
ein ávísan kontaktlærara.

Vegna skúlastýrið
Høgni Warberg, Skrivari

