
Skúlastýrisfundur 

Dato: 23.01.2013

Tíð:    17.00 – 18.45

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Súni Fríði Barbá, Joan Johansen, Anni Isaksen, Súsanna 
Hammer og Høgni Warberg

Skrivari: Høgni Warberg

Skrá: 

1: Stutt kunning um meginreglur og heimildir hjá skúlastýrinum
2: Val av formanni/kvinnu og næstformanni/kvinnu 
3: Hvat eru okkara framtíðar ætlanir, ynskir, vónir, etc.
4: Ymiskt

Att 1: Høgni kunnaði stutt um meginreglur og heimildir hjá skúlastýrinum
 

Att 2: Skúlastýrið skipaði seg við Jórun Simonsen sum forkvinnu, og Andrea Á Rípuni, sum 
næstforkvinnu. 

Att 3:  
Høgni greiddi frá, at fráfarna skúlastýrið mælti til, at nýggja skúlastýrið skal arbeiða víðari 
við:

• At arbeiða víðari við ætlanum at skipa fyri einum garðdegi, har arbeitt verður við at 
menna skúlaøki. Í hesum sambandi hevur Høgni fingið til vega nakrar tekningar og 
ætlanir sum fyrr eru gjørdar um skúlaøki. 

• at fáa gjørt virðisgrundarlag fyri Kvívíkar skúla. 

Semja er um, at vit vilja arbeiða víðari við at skipa  fyri einum garðdegi, har arbeitt verður við 
at menna skúlaøki. Høgni fer at leggja hetta fyri í námsfrøðiliga ráðnum. Ætlanin er at hava 
henda garðdagin ein leygardag seinast í mai. Møguleiki er eisini fyri, at tað gerst eitt 
afturvendandi tiltak at skipa fyri einum ruddingardegi um árið, har tað samstundis verður 
pláss fyri hugna og evt. grill.  

Ynski varð annars sett fram um at menna musikskúlan og kvøldskúlan. Í samband við 
Kvøldskúlan varð tosað um ymisk nýggj fak sum kunnu upprættast m.a. tøving, 
rørsla/fimleikur, tónleik.



Ynski er eisini um, at vit aftur næsta skúlaár skipa fyri einum felagsforeldrafundi/tiltaki m.a. 
við onkrum spennandi, viðkomandi og áhugaverdum fyrilestri. Súni Fríði nevndi ávís tema 
sum fyrilesturin kundið snúð seg um t.d. trivna, ella næstrakærleika. 

Ynski var eisini sett fram um at menna samstarv millum skúlastýrið í Vestmanna og Kvívík. 

Att 4:

Tosað varð um hvat uppgávan skal vera hjá foreldraumboði, og hvussu tað kann gerast 
attraktivt at gerast foreldraumboð. 

Tosað varð eisini um hvørvítt, tað er sømiligt at at fara uttanlandsferð við næmingum 
skúlans. Ynskiligt varð at kjakast verður um hetta í námsfrøðiliga ráðnum.

Vegna skúlastýrið
Høgni Warberg, Skrivari


