
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 19.01.2016 

Kl:    17:15–20:00 

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Elspa Petersen, Tummas Marni Joensen, 

Súsanna Mortensen og Høgni Warberg 

Heri Müller møtti ikki til fundin.  

 

Skrivari: Høgni Warberg 

 

Skrá: 

 

1. Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn  

 

2. Ætlan fyri várið  

 

3. Fyrilestrahaldara til næstu ferð:  

 

4. Fyrstihjálparskeið og hjartastartari  

 

5. Forskúli 

 

6. Viðgera trivnaðarætlanina. 

 

7. Ymiskt 

 

Att 1: Fundarfrásøgnin varð góðkend og verður í næstum løgd út á heimasíðuna hjá 

skúlanum. 

 

Att  2: Avtalað varð, at vit koma at hava tveir skúlastýrisfundir afturat í vár. Teir báðir 

fundirnir verða ávíkavist týsdagin 15. mars kl. 17:15 og týsdagin 24. mai kl. 17:15. Ætlanin 

er, at skúlin fer at skipa fyri einum garðdegi mikudagin 22. juni kl. 14:30 (og ikki hósdagin 

23. juni, sum eg av misgáu segði til fundin). Eins og seinasta garðdag er ætlanin, at spæliliðið 

í skúlanum kemur at hava uppgávur á degnum, og at næmingarnir í spæliliðnum samstundis 



verða heiðraðir fyri teirra arbeiði gjøgnum árið. Limir í skúlastýrinum baka kaku til dagin og 

syrgja fyri at grillin verður klár   

 

Att  3: Vit komu ásamt um, at vit ætla at heita á Súsannu Skaale um at koma at halda 

fyrilestur til felagsforeldrafundin í heyst. Tosað var um, at fyrilesturin skal koma inn á evni 

sum áhaldni og áræði. Eftir ætlan skal tann fundurin verða tann 16. november 2016 kl. 19-21. 

Jórun fer at seta seg í samband við Súsannu Skaale, og ætlanin er at fáa hana at halda ein 

fyrilestur við evninum áhaldni, har m.a. verður komið inn á, at til tess at vera áhaldandi krevst 

eisini áræði og bindindi… 

 

Att: 4: Høgni segði, at ein hjartastartari er keyptur, og at tað verður skipað fyri skeiði í 

fyrstihjálp fyri m.a. starvsfólkum skúlans fríggjadagarnar 19.februar, 26. februar og 4. mars 

frá kl. 13 – 16. Skúlastýrið vil mæla til, at hjartastartarin skal hanga uttanfyri skúlan, soleiðis 

at hann verður lætt atkomuligur, eisini tá skúlin er stongdur. Eisini skuldi Høgni kanna 

viðurskiftini viðvíkjandi trygging av hjartastartaranum.   

 

Att: 5: Høgni greiddi frá, at hann í heyst hevði verið á fundi við bygdaráðið, har fíggjarætlan 

skúlans varð til viðgerðar. Á hesum fundi var eisini tosað um møguleikan fyri at seta á stovn 

forskúla í Kvívíkar skúla. Avtalað varð, at Høgni skuldi kanna henda møguleikan nærri og 

venda aftur til bygdaráðið. Høgni hevur eftirfylgjandi verið og vitja ymsar forskúlar í 

landinum, har hann hevur kannað hvørjar royndirnar hava verið í teimum forskúlunum, og á 

hesum fundinum skuldi hetta nú leggjast fyri skúlastýrið. Høgni greiddi frá, hvat endamálið 

er við at seta á stovn forskúla, og hvørjir fyrimunirnir eru við hesum. Komið var inn á, hvussu 

ein forskúli kann skipast bæði í mun til innhald, háttalag, lærutilfar, tímaætlan og 

setanarviðurskifti. Høgni skal í næstum aftur á fund við kommununa, har spurningurin um 

forskúla skal viðgerast. 

 

Att 6: Trivnaðarætlan skúlans var til umrøðu, og avtalað varð, at vit arbeiða víðari við at 

menna trivnaðarætlanina til og á komandi skúlastýrisfundi. Dentur skal leggjast á, at 

uppsetingin skal verða greið, fangandi og móttakaravinalig.  

 

Att 7 

Høgni kunnaði um, at námsfrøðiliga ráðið hevur avgjørt, at framyvir skal flokslærarin senda 

eina boð til foreldrini, um ein næmingur ikki er komin í skúla, tá klokkan er farin av hálvgum 



tíggju. Boðini síggja soleiðis út: Xxxxx er ikki í skúla í dag, og skúlin saknar eina fráboðan. 

Vh Navnið á flokslæraranum 

Høgni bar víðari kunningina frá borgarastjóranum um, at Kvívíkar skúli í ár fyllur 40 ár. 

Avgjørt var, at vit á komandi skúlastýrisfundi tosa um, hvussu hetta møguliga kann 

hátíðarhaldast. 

Andrea segði, at onkrar skúladagar í seinastuni hevur eingin ansing verið av børnunum í 

skúlanum millum kl. 7:30 og 7:50, og at hetta er óheppi. Høgni segði, at hetta eigur ikki at 

koma fyri. 

Høgni segði, at tað hevur verið ein trupulleiki á skúlanum her í vetur, at tað hevur verið alt ov 

kalt inni í gongini. Um morgunin hevur verið mált 14 hitastig, og tað er alt ov kalt. Stig fara 

at verða tikin til at gera eitthvørt fyri at loysa henda trupulleika.   

Høgni kunnaði um, at til komandi vetur er ætlanin at fremja átøk til tess at fáa útbjóða fleiri 

skeið til Kvøldskúlan. Ætlanin er, at allir borgarar í Kvívíkar kommunu skulu fáa møguleikin 

at siga teirra hugsan um, hvørji skeið tey kundu hugsað sær til komandi vetur/vetrar. 

Borgararnir skulu umvegis teldupost ella telefon fáa møguleikan at fáa fram síni ynskir.  

 

 

Vegna skúlastýrið 

Høgni Warberg, skrivari 

 

 


