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Foreldrafundur 18. november 2015 

 

Skúlastýrislimir 

Skúlastýrisfundir 

Foreldratiltak 

Felags skúlastýrisfundur við skúlastýrið í Vestmanna 

Fundir hjá Heim og Skúli 

Evnir skúlastýrið hevur arbeitt og arbeiðir við 
 

Jórun Simonsen, formaður, Andrea á Rípuni, varaformaður, Elspa 

Petersen, foreldraumboð, Súsanna Mortensen, læraraumboð, Heri Müller, 

kommunu umboð, Tummas Marni Joensen, kommunu umboð og Høgni 

Warberg, skúlaleiðari og fastur skrivari. 

 

Skúlastýrið hevur havt 4 skúlastýrisfundir  

Ein felags fund við skúlastýrið í Vestmanna 

Skúlastýrisformaðurin var til aðalfund hjá Heim og Skúli.  

 

Hugnadagurin: Eitt væleydnað tiltak, ið nú hevur verið hildið á triðja sinni. 

Ætlanin er, at hettar skal verða eitt afturvendandi tiltak. 

 

Felags skúlastýrisfundur: Í september var skúlastýrið á fund í Vestmanna. 

Niðurstøðan var, at skúlastjórarnir skuldu hava fund um miðjan september. 

Á fundinum varð tosað um, hvat vit kunnu samstarva um: Uppskot vóru 

um felags seturskúla, spæliliðið, SSP, koordinera bøkur, felags evnisviku 

osv. 

 

Aðalfundur hjá felagnum Heim og Skúli apríl 2015: Ongar niðurstøður 

vóru gjørdar, men tosað var millum annað um at skúlastýrini áttu at fáa 

innlit í náms- og ársætlanir og innlit í úrtslitini frá landsroyndunum. At 

fólkaskúlaráðið ikki er virkið, tí at bíða verður eftir MMR. (tað er virkið 

nú) sí annars á heimasíðuni http://www.heimogskuli.fo  

 

Busskoyring: 18 nov. 2014 bleiv skriv sent til Kvívíkar kommunu við 

áheitan um at betra koyriviðurskiftini ímillum bygdirnar,  nú privatur 

veitari koyrir skúlabørnini ímillum Vestmanna og Kvívík. 

http://www.heimogskuli.fo/


 

Trivnaðarkanning: Heildarúrslitið frá trivnaðarkanningini bleiv lagt fram 

fyri skúlastýrið í februar í ár. Sum heild gav kanningin eina jaliga mynd av 

støðuni her á skúlanum. Úrslit frá kanningini eru blivin nýtt í samband við 

næminga-foreldraviðtalurnar. 

 

Fíggjarætlan 2016: Varð viðgjørd á seinasta skúlastýrisfundi. Nakrar 

tillagingar vóru gjørdar, millum annað bleiv tilmælt at onkrar av kontonum 

blivu lagdar saman fyri at gera arbeiði meira liðiligt. Fíggjarætlanin er 

send kommununi. 

 

Hjartastartara- og fyrstihjálparaskeið: Hjartastartari skal keypast til skúlan 

og skipað verður fyri 12 tímar hjarastartara- og fyrstihjálparaskeiði um 

várið 2016. Skeiðið verður fyri  lærarum og teimum,  ið hava ábyrgd fyri 

svimjihylinum. 

 

Fólkaskúlalógin: Skúlastýrið hevur gjøgnumgingið fólkaskúlalógina fyri  

at vita, um vit fylgja forskriftunum. Fólkaskúlalógin er blivin gomul og 

tørvar eina uppdatering. Skúlastýrið fylgir lógini, har tað er gjørligt.  

http://www.logir.fo/system/foframe.htm 

 

At arbeiða við: 

Tilbúgvingarætlanir: Ætlanir eru at orða tilbúgvingarætlanir fyri eld, 

hjartastop og fyrstuhjálp. 

Trivnaðarreglur: Út frá trivnaðarkanningini hevur skúlastjórin gjørt eitt 

uppskot til trivnaðarætlan her á skúlanum. Hendan liggur á heimasíðuni. 

Skal viðgerðast í skúlastýrinum. 

Samstarv við Vestmanna skúla: Mugu verða fyrireikaði, um uppskot kemur 

at leggja skúlarnir saman. 

Samstarv við Áarlon, m.a. kjakast um forskúli skal koma her í Kvívík? 

 

Fyrilestur   

Tormóður Stórá, Psykiatari 

Heiti: Samstarv millum foreldur og lærarar - jalig árin av jaligum 

samstarvi - neilig árin av neiligum samstarvi. 

 

Takk fyri 

Jórun Simonsen 

Skúlastýrisformaður 

http://www.logir.fo/system/foframe.htm

