Skúlastýrisfundur
Dato: 27.05.2013
Tíð:

17.00 – 18.30

Til staðar: Jórun Simonsen, Andrea á Rípuni, Tummas Marni Joensen, Súsanna Hammer og
Høgni Warberg.
Joan Johansen og Súni Fríði møttu ikki til fundin. Súni Fríði hevði givið avboð til fundin.
Skrivari: Høgni Warberg
Skrá:
1: Góðkenna fundarfrágreiðing
2: Evaluera garðdagin
3: Fundarfrásøgn frá aðalfundinum “Heim og skúli”
4: Leggja ætlan fyri heystið
5: Nýggjasta útkastið av virðisgrundarlagnum fyri Kvívíkar skúla
6: Ymiskt

Att 1:
Fundarfrágreiðingin frá seinasta skúlastýrisfundi góðkend uttan nakrar viðmerkingar
Att 2:
Semja er um, at garðdagurin var góður dagur, ið sum heild eydnaðist væl. Vit vóru
harumframt tíbetur øgiliga heppin við tí góða veðrinum tann dagin. Somuleiðis eru vit glað
fyri góða hjálp frá kommununi. Sjálvt ruddingin kundi verið betur skipað, t.d. við at býta upp
í ymisk øki og ymiskar uppgávur. Vit kundu havt gjørt meira við at funnið arbeiðsamboðini
fram áðrenn og kannað (inspicera) øki betur áðrenn t.d. á einum skúlastýrisfundi. Vit fóru
knappliga í gongd við at fáa til vega pelar og hegn til at hegna, hetta skuldi verið fyrireika
áðrenn. Eina aðru ferð er best bert at planta runnar. Tað vísti seg at vera heldur lítið av
kakum, og kanska skuldi mann til eina aðru ferð havt okkurt til matna fyrst evt. pylsubreyð.
Nógv hildu at suppan var góð, men summi hildu, at suppan var ov sterk og ikki nóg
barnavinarlig. Eisini tosaðu vit um, um arbeiði skuldi verið liðugt kl. 18:00 og so matur
aftaná ella um allur dagurin skuldi enda kl. 18:00. Sum heild vóru kanska ov nógv tiltøk til ov

stutta tíð, men onkur foreldur hildu tað verða ov tíðliga at byrja kl. 14:00, so spurningurin er,
um dagurin skuldi verið frá kl. 15:00 til 18:00, og so høvdu næmingarnir havt møguleika at
fara heim áðrenn m.a. at fáa sær ein bita, soleiðis at tey ikki vóru so svong, tá dagurin byrjaði.
Arbeiði at hanga fiskarnar upp tók ikki langa tíð, og tað kundi verið meira javnt býtt millum
ymsu arbeiðsuppgávurnar hjá ymssu bólkunum.

Att 3:
Súni Fríði var ikki til fundin, og kundi tískil ikki geva fundarfrásøgn frá aðalfundinum hjá
felagnum “Heim og skúli”, men Jórun vitsti at siga, at Annika Sølvará var vald nýggj
forkvinna í felagnum, og at fyrrverandi formaðurin, Justin Philbrow, nú var vorðin
næstformaður.

Att: 4:
Næsti skúlastýrisfundur er avtalaður at verða týsdagin 3. september 2013 kl. 17:00
Skúlastýrið skal skipa fyri felagsforeldrafundi í heyst, har m.a. ársfrágreiðing skal leggjast
fram. Ætlanin er at fundurin skal verða í vika 39, meira nágreiniligt mikudagin 25. Sept kl.
18:30 – 21:00. Miðja verður ímóti at fáa Jógvan D. Hansen, heimspeking, at hava ein
fyrilestur evt. um virðing o.a. Avtala verður, at Høgni kontaktar Jógvan D. Hansen hesum
viðvíkjandi.
Att: 5:
Tummas Marni kemur við einum íkasti til virðisgrundarlagið, har hann leggur dent á, at
virðisgrundarlagið skal gerast meira fangandi m.a. við flottari mynd og stuttum, greiðum og
fangandi orðingum. Tummas Marni fyrislær eisini, at hugtakið innovatión ella nýskapan
eisini er við í Virðisgrundarlagnum. Virðisgrundarlagið kann hervið verða við til at
“marknaðarføra” skúlan, soleiðis at tað m.a. kann bergtaka og hugtaka lærarar og onnur fólk
at søkja um at sleppa til Kvívíkar skúla. Virðisgrundarlagið skal sjálvandi út á heimasíðuna,
og heimasíðan skal somuleiðis mennast, soleiðis at hon eisini verður meira lokkandi og
spennandi. Andrea mælir til, at uppskotid hjá Tummas Marna skal vera til forsíðuna, meðan
tann langa útgavan skal liggja sum ein leinkja.

Vit avtala, at Andrea fer at kanna, hvussu mann kann fara ígongd við at menna heimasíðuna
t.d. viðvíkjandi uppseting og kostnaði.

Att 6:
Tummas Marni ber fram, at hann nú er formliga settur sum limur í skúlastýrinum, og at hann
hevur biðið trivnaðarnevndina (umvegis borgmeistaran og skrivaran) um at Skúlastýrið fær
eina frágreiðing um viðurskiftini í samband við, at hann var settur í skúlastýrið.

