
Skúlastýrisfundur  

Dato: 23.04.2013 

Tíð:    17.00 – 19.30 

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Súni Fríði Barbá, Joan Johansen, Tummas 

Marni Joensen, Súsanna Hammer og Høgni Warberg.  

Skrivari: Høgni Warberg 

Skrá:  

1: Góðkenna fundarfrágreiðing   

2: Virðisgrundarlag 

3: Kvøldskúlin 

4: Garðdagur 

5: Mannagongd í smb. við ynski um, at næmingar skulu fáa frí frá skúlanum meir enn 2 dagar  

6: Ymiskt 

Att 1:  

Fundarfrágreiðingin frá seinasta skúlastýrisfundi góðkend uttan nakrar viðmerkingar 

Att 2:  

Sambært avtalu frá seinasta fundi hevur Andrea tillagað útkastið, sum Høgni hevði gjørt til 

seinasta skúlastýrisfund, soleiðis at tað er vorðið meira lætt-lesiligt. Andrea hevur tillagað 

uppsetingina við at seta tað upp í punktform, soleiðis at tað er vorðið meira greitt, einfalt og 

lættari at lesa og skilja. Á fundinum tosaðu vit um virðisgrundarlagið, og um hvørjar 

tillagingar skulu gerast, soleiðis at virðisgrundarlagið verður enn betri. Avtalað varð, at 

Høgni og Andrea umvegis teldupost snøgga um virðisgrundarlagið. Tillagingar sum m.a 

skulu gerast er, at hugtøkini virðing og samstarv eisini skulu standa sum serstøk punkt í 

virðisgrundarlagnum.  

Att 3:  

Høgni hevur síðan seinasta fund tosa við Regin Patursson viðvíkjandi frítíðarundirvísing til 

børn undir 14 ár, og hann er áhugaður at undirvísa í tónleiki heldur enn guittarspæli, so tað 

verður arbeitt víðari út frá hesum. Til Bíbliuundirvísing er Marjun Bæk áhugað, og Marjun 

heldur, at næmingatalið skal verða í mesta lagi 14 næmingar, og at undirvísingin kann verða 

2 tímar á 45 minuttir hvørja ferð. Í staðin fyri Svannu Patursson Nørspang, sum ikki er 



áhugað í at undirvísa í urtagarðsrøkt, sigur Haraldur S. Hansen seg verða áhugaðan at 

undirvísa í urtagarðsrøkt. Haraldur er útlærdur gartnara assistent, leiðari á urtagarðsbúðini hjá 

Bygma, hevur egna fyritøku og hevur undirvíst til okkurt tiltak hjá Synergi. Høgni hevur 

sambært avtalu frá seinasta fundi kannað, um urtagarðsrøkt kann verða skipað tað ljósu tíðina 

av árinum, og tað kann tað gott. Gunnvá Zachariasen segði seg hava torført við at kunna lova 

nakað viðvíkjandi dramaundirvísing, og á fundinum var semja um ikki at hava 

dramaundirvísing næsta vetur. Ætlanin er, at Jórun Simonsen kemur at undirvísa í rørslu í 

Kvøldskúlanum næsta vetur. Sostatt er ætlanin at útbjóða í alt 6 fak í Kvøldskúlanum til 

komandi vetur, og tey eru: Bíbliuundirvísing við Marjun Bæk, Rørsla/fimleik við Jórun 

Simonsen, Urtagarðsrøkt við Haraldi Hansen, frítíðarundirvísing í tónleiki við Regin 

Patursson, hornaslíping við Rasmus Nygaard og møblapolstring við Jóhannus Bláfoss. 

Att: 4: 

Garðdagur verður fyri í Kvívíkar skúla mikudagin 8. mai 2013 frá kl. 14 – 18. Høgni skal 

skriva innbjóðan til næmingar og foreldur, og næmingarnir skulu fáa hesa innbjóðan heim við 

í pappírsformi, og Høgni leggur innbjóðanina út á heimasíðu og vikuætlan skúlans. Avgjørt 

er, at á garðdegnum verður hetta á skránni: 

 Framsýning av prýðislutum, sum næmingarnir gjørdu í Handverk og list vikuni. 

 Vit prýða skúlagarðin við málaðum træfiskum, sum somuleiðis vórðu tilevnaðir í 

Handverk og list vikuni. 

 Allir næmingarnir fáa eitt træ hvør at planta í skúlagarðinum, og hvør einstakur fær 

eitt navnaspjaldur við sínum navni á sítt træ, soleiðis at hvør næmingur fær ábyrgdina 

av at røkja sítt træ. Fyrst plantar 6.-7. flokkur, síðan 4.-5. flokkur og so 1.- 3 flokkur.  

 Gera eitt amfiteatur 

 Spula, lúka og rudda skúlagarðin  

Tað verður samtykt, at vit í innbjóðan skulu gera vart við, at næmingarnir skulu taka virknan 

lut í tí arbeiði, sum er lýst omanfyri, og at foreldrini skulu hava ábyrgd av at halda sínum 

barni til. Til garðdagin verður suppa v/flütes, kaffi, the og køkur at fáa. 

Í innbjóðanini skulu vit heita á foreldrini um at siga frá, um tey koma, og um so er, hvussu 

nógv tey vera. Í seinasta lagi fríggjadagin 3. Mai skulu foreldrini boða frá, um tey koma.  

 



Um arbeiði á garðdegnum ikki verður liðugt, so skal kommunan verða biðin um taka yvir. Tá 

vit vita, hvussu nógv hava tilmeldað seg, fara vit at bíleggja suppu v/flütes frá Gundur, sum 

kostar 35,- pr stk. Joan skal tosa við kommunumenninar, soleiðis at teir verða tøkir tann 8. 

mai. Teir kunnu skaffa mold, um tað manglar, og frá kommununi skulu vit fáa amboð, so sum 

sleggju, jarnbrot etc. Hallgerð og Súsanna koma at hava ábyrgdina av matinum, so sum at fáa 

til vega koppar, plastgløs, etc. Tórarinn og Hjalmar hava ábyrgdina av at fiskarnir verða 

hongdir upp, Andrea og Súni Fríði hava ábyrgdina av ruddingini, Jórun og Regin ábyrgdina 

av amfiteatrinum, og Elin Maria, Lisbeth og Elspa ábyrgdina av at planta trøini. 

Jórun hevur kannað kostnaðin fyri tilfarið til amfiteatrið. Tilboð er fingið til vega frá Balslev, 

og kostnaðurin er: 5973,- u/mvg. Harumframt skulu vit hava skerv, sum skal verða 0-8 mm. 

skyldur skervir. Skervurin kostar pr kubik: 222,- v/mvg, og vit skulu hava 10 kubik, tvs. 

1777,- u/mvg. Regin bíleggur tilfarið, sum í alt kemur at kosta uml. 8250,- 

Att: 5: 

Høgni sigur seg hava fingið kunning frá einum foreldri at einum næmingi í skúlanum um, at 

næmingurin verður burturi frá skúlanum í 14 skúladagar. Kunningin kom nakrar fáar dagar, 

áðrenn næmingurin fór avstað. Í hesum sambandi hevur Høgni gjørt eitt uppskot til ein 

formular, sum framyvir skal nýtast, soleiðis at foreldur framyvir í góðari tíð skulu søkja 

skúlaleiðararn um fríloyvi, um næmingur skal hava frí frá skúlanum í meir enn 2 skúladagar. 

Flokslærarin kann geva næmingi frí, í upp til 2 skúladagar. Fríloyvi: nokta, men notera sum 

loyvi, tað er undirvísingarskylda.  

Att 6: 

 Jórun minnir á, at felagið “Heim og skúli” hevur ársaðalfund 11. mai, og í tí sambandi 

er tað ynskiligt, at eitt foreldraumboð frá okkara skúlastýri fer til fundin. Avgjørt 

verður, at Súni Fríði fer til fundin 

 Tað hava í hesum skúlaárinum verið foreldur at tveimum næmingumí Kvívíkar skúla, 

sum hava sett fram ynski um, at barn teirra kunnu hava vinfólk við í skúla. Høgni 

sigur, at hann heldur ikki, at næmingar skulu hava vinfólk við í skúla, m.a. tí hetta er 

nakað sum kann vinda uppá seg, tí um mann fyrst sigur ja við onkran, so kann tað 

verða torført at siga nei við tann næsta og hvar enda vit so?? Harumframt hevur skúlin 

ábyrgdina av næmingunum, sum eru innskrivaðir í Kvívíkar skúla, og ikki ábyrgdina 

av vinfólkum hjá næmingunum ! Skúlastýrið tekur undir við hesum.  


