Skúlastýrisfundur

Dato: 23.10.2013
Tíð:

19.30 – 21.00

Stað: Í Vestmanna skúla saman við skúlastýrinum í Vestmanna skúla
Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Tummas Marni Joensen, Turid Vang
Frederiksen, Heri Müller, Høgni Warberg og skúlastýrið í Vestmanna skúla, tó møtti
skúlaleiðarin í Vestmanna skúla ikki til fundin.
Elspa Petersen hevði givið avboð til henda fund.
Joan Johansen hevur tikið seg úr skúlastýrinum, og í staðin fyri Joan er Heri Müller nýggjur
limir í skúlastýrinum sum umboð fyri kommununa
Skrivari: Høgni Warberg

Ongin skrá var til fundin, men endamálið við fundinum var at seta skjøtil á eitt gott og
mennandi samstarv millum Kvívíkar skúla og Vestmanna skúla. Skúlastýrisforkvinnan í
Vestmanna skúla legði út við at greiða frá, hvat høvuðsendamálið var við fundinum,
nevniliga at menna samstarvi millum Kvívíkar skúla og Vestmanna skúla.
•

Eitt hugskot var, at flokkar frá Kvívíkar skúla kunnu vitja Vestmanna skúla og
umvent. Nevntvarð, atmannt.d.kanntakaavgerðum, at á
hvørjumfloksstigiskuluflokkarnirvitjahvønnannaní minstalagieinaferðumárið.

•

At vit kunnu menna eitt fakligt samstarv, har lærararfrábáðumskúlunumkunnuveravið
til atstuðla og mennahvønn annan, við m.a. at greiðahvørjumøðrumfrásínumlærutilfari
og læruætlanum.

•

At taðgerstmeiraein samanhangur, samsvar og kontinuerlig yvirgongd hjá
næmingunum frá Kvívíkar til Vesmanna skúla. Hettakannmennastviðm.a. atkunna
ogsamskiftaum, hvatkanngerastviðvíkjanditeldutøkni, undirvísingartilfari og
læruætlanum.Samskifti, íblásturog samstarv
kannmennastbæðimillumskúlastýrini,skúlaleiðararnar og lærararnar.

•

Eitt hugskot varðnevntum, at taðkannskipastfyrifelags-seturskúla í
Føroyumsamanvið7. flokkunum í báðumskúlunum.

Tosað varð eisini um, at viðurskiftini viðvíkjandi skúlakoyring hjá børnunum í Kvívík ikki
eru nøktandi. Samtykt varð, at bæði skúlastýrini í felag skulu senda eina skrivliga áheitan til
Kvívíkar Kommunu, um at fáa bøtt um umstøðurnar viðvíkjandi skúlakoyringini hjá
skúlabørnunum í kommununi.
Síðan skúlin byrjaði aftur eftir summarfrítíðina, er tað tíverri komið fyri, at børnini ikki eru
sloppin til Vestmanna í skúla vegna ov nógv fólk í bussinum. Harumframt er tað soleiðis, at
skúlabørnini bíða ov leingi í Vestmanna skúla, áðrenn og eftir skúlatíð, og er hetta ikki
nøktandi.
Tosað varð eisini um, hvussu skúlarnir í felag kunnu verða fyrireikaðir, um so er at
bygnaðarbroytingar innan skúlaskipanina skulu fremjast og skúlar verða álagdir at leggja
saman ella skulu verða skipaðir í størri skúlaeindir. Eitt uppskot er t.d., at 0. til 4. flokkur
kunnu vera í Kvívíkar skúla og hinir eldri flokkarnir í Vestmanna. Eitt annað uppskot kundi
verið, at 1. til 3. flokkur verða verandi sum nú, 4. til 6. flokkur í Kvívík og framhaldsdeildin í
Vestmanna, eins og aðrir møguleikar eisini eru til staðar...
Tá nýggjur skúlastjóri er settur í Vestmanna skúla, fer skúlastýrisforkvinnan at mæla nýggja
skúlastjóranum til at seta seg í samband við skúlaleiðaran í Kvívíkar skúla.
Fundur millum bæði skúlastýrini verður aftur tann 9. september 2014 í Kvívíkar skúla

Vegna skúlastýrið
Høgni Warberg, Skrivari

