Skúlastýrisfundur

Dagfesting: 18.04.2018
Kl:

16:00–17:45

Til staðar: Sunrit Niklasdóttir, Nelly Debes Christiansen, Vivi Davidsen, Ragnar Isaksen,
Súsanna Mortensen og Høgni Warberg
Marjun Danielsen var ikki á klettunum og hevði givið avboð til fundin.

Skrá:
1: Góðkenna seinastu fundarfrágreiðing
2: Fimleikarhøllin
3: Ætlan um at merkja innkoyringarvegin til skúlan og at gera parkeringsbásar.
4: Eitt boð og tilboð uppá eina møguliga (partvísa) loysn uppá avbjóðingina við
ljóðviðurskiftinum í gongini, umframt møguleika fyri myrkalegging.
5: Fyrilestrahaldari/ar til felagsforeldrafundin í november?
6. Status viðvíkjandi avtalum og niðurstøðum frá seinasta fundi.
7. Ymiskt: brunaumsjón, hjartastartari koyrdur út, el-lás, skreiibani

Att 1: Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi varð góðkend.

Att 2: Sunrit hevur vegna skúlastýrið sent rykkjaraskriv til kommununa um ætlan í samband
við fimleikarhøllina, og svarið frá kommununi er, at pengar ikki vóru settir av til
nútímansgerð av fimleikarhølini í fíggjarætlanini fyri 2018. Tó sigur Heri Müller,
borgarstjóri, at endalig støða er ikki tikin til ætlanina/málið. Semja var í skúlastýrinum um, at
tað hevði verið ynskiligt við eini langtíðarætlan, har vit fáa at vita, hvat framtíðarætlanin er í
mun til ítróttar-fimleikarhøll.

Att 3: Høgni greiddi frá ætlanini um at merkja innkoyringarvegin til skúlan og at gera áleið
15 parkeringsbásar. Høvuðsendamálið við hesum er at bøta um tryggleikan. Hetta arbeiði
verður eftir ætlan liðugt í seinasta lagi við skúlabyrjan í august 2018. Tilfarið til hetta arbeiði
er keypt, og tað liggur klárt inni í skúlanum.

Att 4: Høgni vísti á eitt tilboð uppá kappar og gardinur til høvuðsgongina í skúlanum, sum vit
hava innheintað frá Colorama. Endamálið er at bøta um vánaligu ljóðviðurskiftini í gongini,

harumframt gevur hetta okkum eisini møguleika at myrkaleggja samkomuhølið í gongini,
sum kemur okkum til góðar tá tiltøk oa. skulu skipast. Kosmetiskt skal hetta koma at síggja
pent út og passa væl til heildarmyndina av gongini. Kostnaðurin er einans áleið 30.000 kr.
Semja varð í skúlastýrinum um, at Høgni skal senda fyrispurning til kommununa við umbøn
um at játta pening til hetta.

Att 5: Vit tosaðu um møguligar fyrilestrahaldarar til felagsforeldrafundin í november.
Súsanna kom við uppskoti um at spyrja Katrin av Kák við atliti at evninum trivni og basan av
happing, eftir at tað er komið eitt paradigmuskifti í samband við okkara fatan av happing.
Høgni nevndi møguleikan fyri at kontakta Gunnvá Zachariasen fyri at royna nakað nýtt og
hava eitt festligt innslag aftaná fyrilesturin, sum kann lýsa skúlaskap frá einum ‘skeivum’ og
skemtiligum vinkli. Niðurstøðan var, at Høgni kontaktar Katrin av Kák við fyrispurningi um,
hvussu tað liggur fyri hjá henni at hava fyrilestur fyri foreldrunum. Felagsforeldrafundurin
verður mikukvøldið 14. november. Ætlanin er at tiltakið skal verða alment, og at tað skal
verða lýst við hesum á facebook síðuni Kvívík – trivnaður.

Att 6: Høgni hevur tosað við Nomi Jacobsen, skúlastjóra í Vestmanna skúla, og Nomi hevur
sagt, at hon gevur Høgna boð um nær prógvhandanin verður, so skjótt hon veit tað. Tað
verður væntandi fyrst í mai. Nomi hevur eisini váttað, at hon skal senda Høgna tímatalvuna
fyri komandi skúlaár, so skjótt sum møguligt. Endamálið er at fáa tímatalvuna at passa væl til
busstíðirnar hjá næminginum úr Kvívík.

Att 7: Høgni kunnaði um, at Arbeiðs-og brunaeftirlitið hevði verið á vitjan í Kvívíkar skúla í
gjár. Ein skrivlig frágreiðing fer at koma frá teimum, og tá hon kemur verður hon send víðari
til skúlastýrið.
Høgni hevur tosað við Magnus um at skipa fyri brandvenjing við næmingunum í skúlanum.
Magnus kemur í nærmastu framtíð at kontakta Høgna hesum viðvíkjandi. Eisini segði
Magnus, at tað í heyst verður møguligt hjá starvsfólkum skúlans at taka fyrstihjálparaskeið,
umframt vegleiðing í at nýta hjartastartara.
Høgni kunnaði um, at hjartastartarin nú er staðsettur úti, soleiðis at tað er lætt at koma framat
hjartastartaranum.
Høgni kunnaði um, at arbeitt verður við at fáa el-lás á úthurðarnar í skúlanum.
Høgni nevndi, at ætlanin er at keypa eitt Føroya kort, sum Føroya prent kemur at leggja á
gólvið í høvuðsgongini.

Vit tosaðu um skúlastýrisfundin, sum vit høvdu við Vestmanna skúlastýrið, og vit ætla at
skipa komandi fund við tey øðrvísi næstu ferð. Hetta verður eitt punkt á skrá til komandi
skúlastýrisfund.
Nelly og Súsanna eri í gongd við at gera eitt uppskot um tilbúgvingarætlan í samband við
hjúnaðarskilnað, og hetta skal ætlandi verða liðugt, tá hetta skúlaárið er liðugt.
Komandi skúlastýrisfundur verður mikudagin 30. mai kl. 16.

