Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 12.06.2019
Kl:

16:00–17:15

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Haakonardóttir Debes, Marjun Danielsen, Vivi
Davidsen, Hallgerð L. Hansen og Høgni Warberg.
Ragnar var í Danmark og var tí ikki til fundin.

Skrá
1. Góðkenna seinastu fundarfrásøgn

2. Garðdagurin

3. Status viðv. keyp av uppvørpu, lørift og møguligt ljóðanleg

4. Ymiskt

Att 1: Seinasta fundarfrásøgn varð góðkend og verður í næstum løgd út á heimasíðuna.

Att 2: Garðdagurin verður mikudagin 26. juni kl. 16. Byrja verður kl. 16 við spølum, sum
spæliliðið skipar fyri í samráð við flokslæraran. Vit møta øll kl. 15 tann dagin at gera klárt
kaffi, the, skera frukt etc. Hallgerð keypir saft. Nelly bíleggur frukt. Høgni bíleggur pylsur,
pylsubreyð, ketchup, sinnop, leyk og pylsubakkar. Ynski er um, at spølini annaðhvørt eru
færri ella styttri enn tey plaga. Ragnar stendur fyri grillini. Aftaná fáa tey í spæliliðnum handa
prógv, sum borgarstjórin handar.

Att 3: Vit tosaðu um tey trý tilboðini vit hava fingið uppá uppvørpu, lørift og ljóðanleg til
amfi 3 tilboð. Ljóðtøkni gav sítt tilboð eftir at hava verið hugt eftir umstøðunum, annars eru
eisini tilboð komin frá Nema og Formula. Kommunan hevur svarað, at hetta málið skal takast
við í fíggjarætlanina fyri komandi ár. Vit taka hetta málið upp aftur á komandi
skúlastýrisfundi, og tá hava vit innheintað fleiri upplýsingar, sum vit kunnu taka støðu út frá.
Tað varð gjørt vart við, at lørifti ikki eigur at verða ov stórt í mun til rúmið.

Att 4: Elin Michelsen hevur sagt ja til at hava fyrilestur til felagsforeldrafundin, sum verður
13. nov. kl. 19. Fyrilesturin verður um skermnýtslu.
Málið um ískoytið í smb. við tilbúgving í mun til hjúnaskilnað verður tikið upp aftur á
komandi skúlastýrisfundi. ´
Høgni fer at spyrja hjá kommununi um status viðvíkjandi arbeiðinum at gera ábøtur í
fimleikarhøllini.
Næsti skúlastýrisfundur verður mikudagin 11. september kl. 16.

