
Skúlastýrisfundur  

 

Dagfesting: 22.04.2020  

Kl:    16:00–17:30 

Til staðar: Nelly Haakonardóttir Debes, Marjun Danielsen, Ragnar Isaksen, Vivi Davidsen, 

Turið G. Hansen og Høgni Warberg. 

 

Skrá 

 

1. Kunning um skúlagongd í hesum koronatíðum 

 

2. Status viðvíkjandi reiggjum 

 

3. Garðdagur 

 

4. Ymiskt  

 

Att 1: Høgni kunnaði um hvussu skúlagongdin varð skipað í hesum koronatíðum. Foreldrini 

hava fingið kunning um skúlagongdina í hesum serligu tíðum umvegis teldupost og 

heimasíðu skúlans.  

 

Att 2. Vit umrøddu status viðvíkjandi ynskinum um at fáa fleiri reiggjur til skúlagarðin. 

Ragnar og Vivi eru samd um, at pengar eru játtaðir til reiggjurnar. Undir fundinum ringdi 

Ragnar til Rúna, kommunustjóra, og niðurstøðan var, at Rúni skuldi kanna málið, og at vit 

fara at frætta aftur frá Rúna.   

 

Att 3: Vit umrøddu garðdagin, og semja varð um, at torført er at ráðleggja neyvt ein garðdag í 

hesum døgum, tí komandi tíðin er so óviss. Vit tosaðu um møguleikan fyri at byrja komandi 

skúlaár við einum garðdegi, har dagurin samstundis verður nýttur til samansjóðan av 

nýggjum næmingum, foreldrum og lærarum. Møguleikin fyri at hava dagin í september varð 

eisini umrøddur.   

 



Att: 4:  

Høgni kunnaði um, at silvurfiskur í fleiri ár hevur verið til staðar í skúlanum, og nógv hevur 

verið gjørt fyri at basa silvurfiskinum við m.a. at rudda burtur, reingerð og við serligum 

insektsprey sum er sera effektivt móti silvurfiski. Hetta hevur minkað nógv um trupulleikan, 

men heilt at útrudda silvurfisk sigst verða sera torført. Foreldur hevur gjørt vart við, at skúlin 

átti at kunna um henda trupulleika. Skúlastýrið kom ásamt um, at neyðugt er ikki beinleiðis at 

kunna um hetta, hóast hesin trupulleiki heldur ikki eigur at verða fjaldur. 

 

Høgni spurdi skúlastýrið, um tað framvegis er ynskiligt, at týsdagurin eftir 

fastalávintsmánadag skal verða frídagur hjá næmingunum. Tað hevur altíð verið siðvenja í 

Kvívík, at hesin týsdagurin hevur verið frídagur hjá næmingunum. Summi hava síðstu árini 

gjørt vart við broytingar, har næmingarnir nú oftari fara seinni til songar týskvøld eftir at hava 

gingið grýla, og at teirra frídagur tí heldur átti at verið tann mikudagin í staðin fyri týsdagin. 

Skúlastýrisumboðini fara næstu tíðina at lodda dýpið í bygdini hesum viðvíkjandi. 

Niðustøðan er, at komandi skúlaár verður ein frídagur lagdur henda týsdagin, umframt at 

børnini skulu møta í skúla tann mikudagin kl. 10:00. 

 

Vit hildu henda skúlastýrisfundin uttandura í stásiliga amfi-teatrinum uttanfyri skúlan, sum 

foreldur, næmingar og onnur bygdu á einum garðdegi fyri nú eftirhondini nøkrum árum 

síðan, og veðrið varð henda miðvikudagin 22. apríl av tí allarfagrasta, har vit sótu í 

fyrimyndarligum korona-stíli við góðari frástøðu og fundaðust undir sólini við heitum 

kaffimunni, og sum altíð varðveittu vit avbera góðan fundarsið. Í tráð við orðatakið allur bati 

bøtir, so vísti skúlastýrisforkvinnan á, at træbeinkirnir í Amfi treingja til eina kæra hond og 

træverju. Høgni fer at seta seg í samband við Jóan Jakku hesum viðvíkjandi... 

 

Komandi skúlastýrisfundur verður mikudagin 13. mai kl. 16.     

 

 

 

  


