Skúlastýrisfundur
Týsdagin, 4. oktober 2016 kl. 16:30

Á fundinum vóru:

Una Matras, Karin Dahl, Birgir Kass, Jógvan Arge og Manne Persson

Avboð:

Bjørghild Djurhuus

Skrivari:

Hans Jón Thomsen

Skrá
Nýtt frá leiðslu/skúla:
Tvey tilboð eru komin inn upp á klatripyramiduna. Eitt frá INNSPARK og eitt frá VILT.
Tilboðini eru fyri klatripyramiduna, undirlag, flutning, klárgering og uppseting.
Eftir viðgerð at innkomnu tilboðnum komu vit ásamt um at taka av tilboðnum hjá VILT.
Kostnaðurin var eitt vet lægri hjá VILT, og semja var eisini um, at vit dámdu betri klatripyramiduna
frá teimum.
Av tí at samlaði kostnaðurin er hægri enn játtanin frá Tórshavnar kommunu, skal Birgir Kass kanna
til næstu ferð, hvussu gjaldast skal fyri vøruna.

Nýtt frá lærarum:
Einki nýtt frá læraraumboðnum í skúlastýrinum.

Nýtt frá Tórshavnar kommunu:
Einki nýtt frá Tórshavnar kommunu.

Nýtt frá foreldraumboðunum:
Una Matras, forkvinna í skúlastýrinum, hevur verið á fundi við Tórshavnar kommunu.
Endamálið við fundinum var at varpa ljós á skúlastýrisarbeiðið; hvussu skúlastýrisarbeiðið er
skipað, og hvussu vit kunnu menna skúlastýrisarbeiðið.
Nógv evni vórðu umrødd á fundinum, og vit vóru samd um at arbeiða víðari við hesum evnunum í
Hoyvíkar skúla:

•

Trivnaðarkanning
Avgerð varð tikin um at gera eina trivnaðarkanning millum starvsfólkini í Hoyvíkar skúla.
Grundarlagið á einum góðum skúla er, at starvsfólk skúlans trívast væl í starvinum. Miðað
verður eftir, at trivnaðarkanningin verður gjøgnumførd í desember 2016.

•

Árligan fund við foreldraumboðini
Foreldraumboðini í skúlastýrinum skulu hava ein árligan fund við foreldraumboðini í
flokkunum. Hetta verður gjørt fyri at fáa eitt tættari samstarv millum heim og skúla.

•

Yvirlit yvir fráveruna hjá lærarum og næmingum
Avgerð varð tikin um, at Hoyvíkar skúli skal hava eitt neyvt yvirlit yvir fráveruna hjá
næmingunum og lærarunum.

•

Sjúkrafrávera hjá næmingunum
Um næmingur er burturstaddur frá skúlagongdini, og skúlin ikki hevur hoyrt frá
foreldrunum, skal flokslærarin ringja til foreldrini, um næmingurin er burturstaddur á 3.
degi.
Skúlstjórin kunnar lærararnar um hetta á komandi námsfrøðiliga fundi.

Fundurin lokin kl. 18:15

