Kvívík, 15 novembur 2017
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1. Kunning um skúlastýrið:
Skipanin við skúlastýrum í føroyskum fólkaskúlum byrjaði aftur í 1977, og fevnir
arbeiðssetningurin hjá skúlastýrunum í stuttum yvir hesi fýra øki:





Eftirlit við skúlanum
Við til at orða ymiskar mannagongdir
Við til at mynda skúlan
Virka sum bindilið millum skúla og foreldur.

Fyrsta árið hjá hesum skúlastýrinum er um at fara um sýn, og taka vit samanum
kann sigast, at nógv ymisk mál hava verið á skrá og viðgjørd hetta árið.
Fundarfrásøgnirnar frá stýrisfundunum kunnu lesast inni á skúlans heimasíðu:
http://www.kvivikarskuli.fo/index.php/skulastyrid og í hesi ársfrágreiðing, sum
verður løgd út á heimasíðuna aftaná felags foreldrafundin, kann lesast ein
samandráttur av høvuðsmálunum frá skjótt farna ári.
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Í tíðarskeiðinum 1. jan. 2017 til 31. des. 2020 sita hesi í skúlastýrinum:
Navn

Umboðar

Telefon

T-postur

Sunrit Niklasdóttir,
forkvinna
Nelly Christiansen,
næstforkvinna
Marjun Danielsen

Foreldur

27 67 88

sunrit.niklasdottir@gmail.com

Foreldur

50 60 64

nelly@pm.fo

Foreldur

22 33 56

marjun.danielsen@skulin.fo

Ragnar Isaksen

Kommunu

50 90 50

isaksen509050@gmail.com

Vivi Davidsen

Kommunu

23 19 98

vivi@faroeagency.fo

Súsanna Mortensen

Lærarar

27 35 06

susanna.mortensen@skulin.fo

Høgni Warberg,
fastur skrivari
Varðaumboð eru:

Skúlaleiðari

29 24 22

hoegni.warberg@skulin.fo

Morten H. Petersen, Sigrun Helga Magnussen og
Elisa Abrahamsen

2. Yvirlit yvir virksemið hjá skúlastýrinum hetta árið:
17. januar:

Skúlastýrisfundur

21. januar:

Evnisdagur hjá Heim og skúli

8. mars:

Skúlastýrisfundur

22. apríl:

Aðalfundur hjá Heim og Skúli

31. mai:

Skúlastýrisfundur

21. juni:

Garðdagurin fyri foreldrum, børnum, lærarum og
skúlastýrinum

6. septembur:

Skúlastýrisfundur

4. oktobur:

Fundur við lærararnar

15. novembur:

Felags foreldrafundur

10. januar 2018:

Fundur við skúlastýrið í Vestmanna

Side 2 af 6

Kvívík, 15 novembur 2017

3. Evnisdagur hjá Heim og Skúli 21. januar:
Foreldrafelagið Heim og Skúli er landsfelagið fyri foreldur og verjar í føroyska
fólkaskúlanum. Felagið var stovnað 10. juni 2006 og hevur til endamáls at
menna samstarv millum heim, skúla og aðrar samfelagsstovnar við tí fyri eyga
at betra korini hjá skúlabørnum. Ein av uppgávunum er at stuðla og menna
skúlastýrini kring landið, og tí var skipað fyri hesum evnisdegi.
Tiltakið 21. januar var fyri øll fráfarandi og nývald skúlastýri í landinum og heilt
fitt av fólkið møtti henda dagin. Ætlanin við degnum var millum annað at geva
nývaldum skúlastýrum amboð, hugskot og íblástur til komandi 4 ára skeiðið. Úr
Kvívík luttóku nývaldu foreldra- og kommunuumboðini.
Dagurin byrjaði við, at Rigmor Dam, landsstýriskvinna í mentamálum bjóðaði
vælkomin og greiddi frá skúlastýrisskipanini, har hon umrøddi møguleikar og
avmarkingar við verandi skipan. Síðani hevði Mette Hagesen, forkvinna í
danska felagnum Skole & Forældre framløgu um, hvussu skúlastýrisarbeiðið í
Danmark er skipað, og hvussu tey brynja nýggj skúlastýri til uppgávuna.
Tríggir tímar vóru settir av til evnisdagin og tann tíðin gekk alt ov skjótt. Soleiðis
at skilja, at ov lítil tíð var til orðaskifti og bólkaprát, sum vit høvdu sæð fram til,
fyri at hoyra meira um royndirnar hjá øðrum skúlastýrum og fyri møguleikan at
hava dialog um viðkomandi evnir. Tó skal sigast, at framløgurnar vóru
áhugaverdar og góvu okkum gott innlit í uppgávunar hjá einum skúlastýri. Tær
hava eisini givið okkum ítøkiligan íblástur til arbeiði hetta árið.
Danska felagið Skole og Forældre sýnist at vera sera vælvirkandi og virkið, og
Mette Hagesen vísti á alskyns kunningartilfar, sum kann heintast niður av teirra
heimasíðu: www.skole-foraeldre.dk
4. Aðalfundur hjá Heim og skúli 22. apríl
Umleið 25 fólk møttu til aðalfundin og úr Kvívík luttóku Ragnar og Vivi. Nýggj
nevnd var vald, við Jóngerð Nielsen úr Vestmanna skúlastýrið sum forkvinnu.
Síðani hevði Regin Marnersson, stjóri á Próvstovuni upplegg um møguleikarnar
við royndunum í fólkaskúlanum. Hann vísti á, at royndirnar bert kanna ein lítlan
part av tí, sum næmingarnir læra í skúlanum, og at royndirnar tí helst ikki eiga
at fáa so stórt fokus og uppmerksemi, sum tær til tíðir fáa. Hann vísti eisini á, at
tað er nógv meira tørvur á og møguleiki fyri at granska í royndarúrslitunum fyri
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at kunna brúka tey til at betra um læringina, har tað er tørvur á tí. Hansara
hugsan er, at úrslitini í dag ikki verða brúkt til nakað, sum veruliga ger mun.
Meira kunning um Heim og Skúli er á teirra heimasíðu: www.heimogskuli.fo
Facebooksíðan eitur: Foreldrafelagið Heim og Skúli

5. Garðdagurin 21. Juni
Dagurin er ein afturvendandi spæli- og hugnadagur fyri foreldrum, børnum,
lærarum og skúlastýrinum, sum eydnaðist bara heilt væl. Veðurforsøgnin var
sera ivasom í ár við møguligum regni, og tí var valt at bíleggja tvíflísar heldur
enn at grilla. Tíbetur helt veðrið sær og kakan var uppið  so samanumtikið ein
væleydnaður dagur, har spæliliðið eisini fekk handað prógv frá
borgarstjóranum. Higartil hevur dagurin ligið frá kl. 14.30-18.00, og fyri summi
foreldur er hetta nakað tíðliga á degnum, so helst verður byrja seinni næsta ár.
Dagurin er eisini ofta fallin saman við prógvhandanini í Vestmanna skúla, og
tað fara vit at royna at taka atlit til framyvir.

6. Fundur við lærararnar í Kvívíkar skúla 4. oktobur
Í rundskrivinum um meginreglur fyri skúlastýrið frá 2016 stendur, at stýrið
eigur at bjóða lærarunum á fund minst einaferð um árið. Endamálið við
fundinum er, at partarnir koma at kenna hvønn annan betur, og at lærararnir
síggja stýrið sum ein samstarvsfelaga, ið eisini ynskir at menna teirra
arbeiðsumstøður og trivnað á skúlanum.
Í samband við fundin 4. oktobur var avgjørt at bjóða Jenny Lydersen,
undirvísingarleiðara í MMR at kunna um arbeiðið við royndarverkætlanum í
fólkaskúlanum, sum liður í at menna undirvísing, læring og trivna hjá
børnunum. Framløgan var sera áhugaverd, har hon millum annað greiddi frá, at
í ár hevur MMR játtað tímar til 23 royndarverkætlanir (av 28 umsóknum), sum
fevna yvir orðblindni, rørðslu og trivnað, onnur trivnaðarátøk, lesiátøk, talv og
samstarv millum 10. flokkar.
Aftaná framløguna tosaðu lærarar og stýrið saman um møguleikarnar fyri at
arbeiða við royndarverkætlanum í Kvívíkar skúla, og øll vóru samd um, at hetta
var sera áhugavert, og nakað lærararnir og skúlaleiðarin fara at umhugsa at
arbeiða víðari við til komandi ár.
Side 4 af 6

Kvívík, 15 novembur 2017

Leikluturin hjá skúlastýrinum er at viðgerða og góðkenna umsóknir til
royndarverkætlanir, áðrenn tær vera sendar inn til MMR.

7. Mál, stýrið hevur arbeitt við hetta árið
 Høvuðsmálið hjá stýrinum í ár, hevur verið at seta skjøtul á málið um at
nútímansgera og útbyggja fimleikarhøllina og øll onnur rúm í gamla
partinum av skúlanum, so skúlin – afturat nýmótans skúlastovum – eisini
fær hóskandi og stimbrandi karmar til rørslu og ítrótt í nógv ár framyvir.
Stýrið setti tí ein arbeiðsbólk at arbeiða við at orða eitt skriv til kommununa
við áheitan um at umhugsa eina tílíka ætlan, og um kommunan er sinnað at
fara í gongd við eina tílíka ætlan, verður skotið upp at seta ein arbeiðsbólk
við umboðum úr bygdaráðnum, skúlastýrinum og Kvívíkar skúla at arbeiða
miðvíst víðari við málinum, við denti á at fáa gjørt tekning og
kostnaðarmetan av verkætlanini.
Í skrivinum, sum var sent kommununi 16. oktobur, verður staðfest, at tann
parturin av skúlanum, sum nú hýsir fimleikarhøll, goymslurúm, svimjihyli,
skiftirúm/brúsurúm/WC og onnur smá høli er 40 ára gamal, og burtursæð
frá sjálvum svimjihylinum, sum ikki tørvar ábøtur, eru øll hini hølini heilt
niðurslitin og illa hóskandi hjá skúlabørnum og vaksnum fólki at nýta. Stýrið
saman við starvsfólkunum á skúlanum skjóta tí upp, at núverandi
fimleikarahøll verður tikin niður og ein størri bygd uppaftur, soleiðis at
høllin umframt skúlaítrótt, eisini kann nýtast til badminton, judo,
minihondbólt, fimleik, innandura fótbólt, flogbólt o.a. Nýggj tíðarhóskandi
skiftirúm/brúsurúm, sum kunnu nýtast til bæði svimjihyl og fimleikarhøll
eiga at vera gjørd og okkara uppskot er eisini at gera inngongd til svimjihyl
og fimleikarhøll í norðara enda av bygninginum, so almenningurin kann nýta
hølini uttan at ávirka skúlan.
Skrivið varð viðgjørt á bygdaráðsfundinum 6. novembur.
Stýrið hevur ikki fingið skrivligt svar frá kommununi, men hevur frætt, at
kommunan ikki hevur pening til at fara í gongd við eina tílíka ætlan í hesum
umfarinum. Skúlastýrið arbeiðir víðari við málinum, sum vit meta er alsamt
átrokandi, og fer at senda nýggja áheitan til kommununa áðrenn
næstkomandi fíggjarætlan.
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 Eitt annað mál hevur verið umrøða av heimasíðuni hjá skúlanum og
týdningurin av at leggja kunning og tíðindi meira javnan út á forsíðuna fyri
at tryggja, at hon er meira atkomilig og sjónlig. Tað er gott, at viðkomandi
kunning stendur í faldara skúlans, undir vikuætlanunum og eisini javnan
verður send foreldrunum við telduposti, tó er hetta møguliga ikki nóg
sjónligt fyri øll foreldur, og tí er semja um, at leggja seg eftir at hava eina
meira virkna forsíðu.
 Kvøldskúlin 2017/2018: Heili 14 ymisk kvøldskúlatilboð eru í vetur, har 5
tilboð eru fyri børn antin undir ella í skúlaaldri (Trille Trolde, spøl fyri børn 05 ár við Morten H. Petersen og 4 ymisk leygardags-tilboð við Nelly
Christiansen, har børn í aldrinum 7-14 ár kunnu fletta og matgerða haru,
smíða og tráa, gera smør og ost, fiska, garva skræðuna og matgera). Hetta
er fyrsta árið børn í skúlaaldri hava eitt tilboð gjøgnum kvøldskúlan og
spennandi verður at síggja, hvussu hetta fer at roynast.
 6. Septembur var fíggjarætlanin fyri 2018 løgd fram fyri skúlastýrið. Mett
verður at rakstrarútreiðslurnar fyri komandi ár liggja um 325.000 kr., sum er
1000 kr. hægri enn í 2017. Fíggjarætlanin er send kommununi til
góðkenningar.

8. Mál, stýrið kemur at arbeiða víðari við í komandi ári
 Arbeiða víðari við málinum um nútímansgerð av fimleikarhøll og tilhoyrandi
hølum.
 Virka fyri, at ljóð- og hitaviðurskiftini í høvuðsgongini í nýggja partinum av
skúlanum verða fingin í rættlag.
 Viðgera spurningin um forskúla
 Arbeiða við at orða mannagongd í samband við hjúnaskilnað
 Framhaldandi arbeiða fyri at fremja samstarvið við Vestmanna skúla
 Framhaldandi arbeiða við menning av til dømis heimasíðuni og
kvøldskúlatilboðum.
 Arbeiða fyri at gerast meira sjónlig og atkomilig hjá foreldrum og avvarðandi
samstarvsfelagum.

Vegna skúlastýrið
Sunrit Niklasdóttir, forkvinna
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