Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 11.09.2019
Kl:

16:00–17:45

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Haakonardóttir Debes, Marjun Danielsen, Ragnar
Isaksen, Turið G. Hansen og Høgni Warberg.

Skrá

1. Góðkenna seinastu fundarfrásøgn

2. Eftirmeta garðdagin

3. Kunning frá Høgna:
o Skipan av frídøgum í hesum skúlaárinum
o Setan av lærarastørvum
o Annað

4. Uppskot um fíggjarætlan

5. Viðgera tilboð um fleiri reiggjur á spæliplássið

6. Viðgera tilboð um uppvørpu og lørift.
•

við støði í innheintaðu vitan frá øðrum skúlum, hvat tey hava keypt og teirra royndir
við útgerðini. (Høgni og Marjun kunna skúlastýrið)

7. Umrøða uppskot frá Marjun um at keypa mikroovnar til skúlastovurnar – til næmingarnar
at hita sær mat

8. Kunning viðvíkjandi, at Sunrit fer í farloyvi eitt ár frá d.d. Nelly tekur við sum forkvinna,
Marjun tekur við sum næstforkvinna og Sigrun Helga, varðalimur tekur við sum
skúlastýrislimur.

9. Ymiskt

o Status viðv. fimleikarahøllini
o Evt. mál at taka upp til felags-skúlastýrisfundin í Vestmanna 2. Oktober

Att 1: Seinasta fundarfrásøgn varð gjøgnumgingin, góðkend og verður í næstum løgd út á
heimasíðu skúlans.

Att 2: Semja varð um, at Garðdagurin sum varð mikudagin 26. juni, eydnaðist sera væl.
Tosað varð um, at tað kundi verið eitt gott hugskot at skipa fyri hesum, líknandi ella øðrum
felags tiltakið við skúlaársbyrjan, sum so samstundis kundi verið eitt samansjóðingartiltak.

Att 3:
A: Høgni kunnaði um, hvussu frídagarnir eru skipaðir í samband við skúlaárið 2019-2020.
Her fylgir skúlin rundskrivinum frá MMR, sum m.a. ásetir, at skúlin hevur 2 dagar til taks at
brúka sum frídagar, og Kvívíkar skúli hevur í ár valt 22. mai og 4. juni. Harafturat hava
lærararnir ráðleggingardag týsdagin 25. februar, har næmingarnir hava frídag. Hetta er
samtykt av skúlastýrinum eftir ynski hjá foreldrum og foreldraumboðum um, at týsdagurin
eftir fastalávintsmánadag skuldi verða frídagur hjá næmingunum. Kunning um frídagarnar er
í faldaranum fyri inniverandi skúlaár, sum er at finna á heimasíðu skúlans.

B: Høgni kunnaði um setan av lærarastørvum, og her var nevnt, at Elna Sømark er sett í fast
starv, og at Malan Petersen og Turið G. Hansen eru sett í tíðaravmarkaði størv. Inn vóru
komnar 18 umsóknir til tey 3 størvini.

Att 4: Høgni legði fram uppskot um fíggjarætlan fyri 2020. Í mun til síðsta ár so hækkar
játtanin sambært uppskotinum við 1,5 %, sum er ein varlig øking í mun til vanligan
prísvøkstur í samfelagnum. Harumframt var á fíggjarætlanini ein møgulig upphædd til keyp
av reiggjum til skúlagarðin (sí punkt 5) og ein upphædd til lørift, uppvørpu vm (sí punkt 6).

Att: 5: Skúlastýrið umrøddi innkomið tilboð frá innsport.fo um fleiri reiggjur til skúlagarðin,
og samlaði kostnaðurin u/mvg fyri hetta tilboð er 56.600,-kr, afturat kemur kostnaðurin fyri
uppseting. Skúlastýrislimirnir høvdu ein jaligan hugburð mótvegis tilboðnum, men avtalað
var, at Ragnar fyrst fer at tosa við prull.fo um, hvat tey møguliga hava at bjóða. So tá
skúlastýrið hevur frætt aftur frá Ragnar, verður støða tikin til, hvat víðari skal henda í
málinum.

Att 6: Skúlastýrið viðgjørdi tilboð um uppvørpu, lørift vm. til felagshølið inni í skúlanum.
Høgni mælir til, at vit taka av tilboðnum frá Formula uppá 120.000 u/mvg + umleið 5.000 til
uppsetan. Tilmæli verður bygt á, at Kvívíkar skúli hevur góðar royndir av at nýta Formula,
sum veitara av teldum og aðrari tøkniligari útgerð, har teir eisini veita dygdargóða
service/tænastu. Formula hevur við góðum royndum eisini veitt eini 15 øðrum skúlum
líknandi útgerð til líknandi høli. Teir plaga at fáa Ljóðtøkni til at seta upp, og tað verður eftir
ætlan eisini gjørt í Kvívíkar skúla. Ein av komandi døguunum kann Áki frá Formula koma í
skúlan, har vit saman hyggja meira nágreiniliga eftir, hvussu stórt lørifti skal verða etc.
Skúlastýrið valdi at fylgja hesum tilmæli, og ætlanin er at søkja kommununa um 135.000 ,-kr
til hetta.

Att 7: Marjun legði fram uppskot um at keypa mikroovnar til floksstovurnar í skúlanum. Á
henda hátt kunnu vit umganga matspillu, tí um vit fáa mikroovnar, so kunnu næmingarnir t.d.
fáa uppafturhitað døgurða frá kvøldið fyri. Eisini varð víst á, at tað er ein yvirkomulig
útreiðsla at keypa 4 mikroovnar. Høgni og allir lærarar skúlans mæla frá at keypa mikroovnar
til floksstovurnar, tí mett verður, at hetta fer at taka ov nógva tíð og orku hjá børnum og
lærarum til at gera klárt, standa í møguligari kø, vaska, reinsa etc. Serliga næmingarnir í
teimum yngru flokkunum skulu væntandi hava hjálp frá vaksnum til at gera klárt vm, og
fríkorterini og matarsteðgurin eru í forvegin heldur stutt, tí 5 undirvísingartímar og steðgir
skulu verða lidnir kl. 12:20, fyri at børnini búsitandi aðrastaðni í kommununi, kunnu náa
bussin.
Annars er tað gleðiligt, at vit hava køliskáp í hvørjari floksstovu, og at næmingarnir hava
møguleika at fáa matpakka frá matpakkin.fo og skúlamjólk.

Att 8: Sunrit kunnaði um, at hon fer í farloyvi í eitt ár frá skúlastýrinum, og at Nelly hevur
játtað at taka við sum forkvinna, Marjun sum næstforkvinna og Sigrun Helga sum
skúlastýrislimur.

Att 9: Ymiskt:
A: Viðvíkjandi málinum um fimleikarahøllina, so er sambært Ragnar onki nýtt at frætta, og
bíðað verður eftir øðrum nýggjum tilboðum.

B: Vit viðgjørdu mál at taka upp til felags-skúlastýrisfundin við Vestmanna skúlastýrið, sum
verður í Vestmanna mikudagin 2. okt. kl. 16.
C: Vit tosaðu um Seturskúla uttanlands. Høgni sigur, at síðsta skúlaár var ein 7. flokkur á
setursskúla uttanlands, og tey høvdu áðrenn gjøgnum fleiri ár samlað nógvan pening saman
til hetta endamál. Høgni sigur tó, at framyvir fara flokkar í Kvívíkar skúla ikki á setursskúla
uttanlands. Hetta fer at verða meldað greitt út á komandi floksforeldrafundum.
Høvuðsgrundgevingin er, at bæði børn og foreldur í prinsippinum kunnu føla seg noydd til at
gjalda pening til hetta endamál, hóast tey møguliga innast inni heldur vilja raðfesta øðrvísi.

D. Spurt var inn til Kvøldskúlaskránna fyri veturin 2019-2020. Høgni svarar, at
kvøldskúlaskráin liggur klár niðri hjá kommununi. Kommunan fer at melda aftur til Høgna,
hvørvítt skráin skal sendast út skjótast gjørligt, ella um bíðast skal eftir, at skráin fyri
Kvøldskúlan í Vestmanna er klár. Tað hevur verið vanlig mannagongd gjøgnum øll tey síðstu
árini, at bíðað hevur verið eftir skránni frá Vestmanna, soleiðis at skráin frá Vestmanna og
Kvívík kunnu fara út samstundis, á eini dupultsíðu, sum er farin út til hvørt húski í Kvívíkar
kommunu. Vanlig mannagongd hevur verið, at Posta hevur borið skránna út til hvørt húski.
Høgni hevur ringt til nógvar Yoga-lærarar fyri at fáa Yoga í Kvøldskúlan í vetur, men øll
hava borið seg undan, sum oftast tí tey í forvegin eru ‘yvir-bookaði.’ Høgni sigur annars, at
hann hevur boðað kommununi frá, at hann til veturin 2020-2021, ynskir at verða loystur úr
starvi sum leiðari fyri Kvøldskúlan, soleiðis at onkur annar vónandi framyvir kann taka sær
av Kvøldskúlanum. Til hetta starvið krevst læraraútbúgving ella líknandi útbúgving.

E. Spurt var um, hvussu støðan er í Kvívíkar skúla í samband við happing. Høgni svarar, at
lærararnir, onnur starvsfólk og fólk við ymsum øðrum ørindum í skúlanum ofta lata sera væl
at dáminum, huglagnum og hýrinum í skúlanum. Tó eru tað einstakir næmingar, har
trivnaðurin av ymsum orsøkum kundi verið betri, og tey børnini eru vit eyka OBS uppá.

F. Mikukvøldið tann 13. november kl. 19, verður felagsforeldrafundurin, sum skúlastýrið
skipar fyri. Skúlastýrið møtir kl. 18:30. Kl. 19 leggur forkvinnan fram ársfrágreiðing, og kl.
19:30 kemur Elin Michelsen at hava fyrilestur um skermnýtslu. Fundurin endar kl. 21:00.
Næsti ‘vanligi’ skúlastýrisfundur verður mikudagin 15. januar kl. 16

