Skúlastýrisfundur
Hósdagur, 2. november 2017 kl. 16:30

Á fundinum vóru:

Jeanette Blaasvær, Malan Mikkelsen, Petur Mittún, Leivur Simonsen og
Hans Jón Thomsen

Avboð:

Bjørghild Djurhuus og Bogi Andreasen

Skrivari:

Jens á Skipagøtu

Skrá
Sparkivøllurin í Hoyvíkar skúla:
Hans Jón Thomsen greiðir frá um viðurskiftini, hví sparkivøllurin ikki er umvaldur enn.
Argja smíð hevur fingið uppgávuna at gera girðingina rundan um sparkivøllin í summarfrítíðini.
Hóast nógvar áheitanir til Tórshavnar komunu er einki gjørt enn. Leiðslan hevur gjørt
húsaumsitingina varuga við, at hetta ikki er nøktandi fyri skúlan.

Hølisviðurskifti og viðlíkahald/umvæling í Hoyvíkar skúla:
Hans Jón Thomsen kunnar um teir fundir, sum hava verið við Tórshavnar kommunu.
Jeanette Blaasvær greiðir frá samskifti hennara við Gunvør Balle.
Samanumtikið er eingin glotti at hóma viðvíkjandi bráðfeingis viðlíkahaldið/umvælingunum í
Hoyvíkar skúla.

Ferðsluviðurskifti í Hoyvíkar skúla:
Jeanette Blaasvær hevur tosað við Ráðið fyri Ferðslutrygd um at fáa eina ferðsluvegleiðing. Ráðið
fyri Ferðslutrygd sigur, at tað er upp til skúlan at gera eina vegleiðing.
Jeanette Blaasevær hevur skrivað eitt útkast til eina vegleiðing, ið øll í skúlastýrinum skulu lesa til
næsta skúlastýrisfund.
Ferðsluviðurskiftini vestanfyri skúlan eru ikki nøktandi. M.a hevur verið gjørt vart við, at
ljósviðurskiftini ikki eru í lagi.
Heitt hevur verið á Tórshavnar kommunu um at fáa loyst hetta. Lítið og einki er tó gjørt enn.

Vallærugreinir í 8. og 9. flokki í Hoyvíkar skúla:
Hans Jón Thomsen greiðir frá, hvørjir tímar eru settir av til vallærugreinar. Mentamálaráðið játtar
eingir tímar til vallærugreinir í 8. og 9. flokki.
Av tí at eingir tímar eru beinleiðis settir av til vallærugreinar í hádeildini, heldur leiðslan ikki, at
tímar, sum eru settir av til onnur endamál, skulu brúkast til vallærugreinar í hádeildini.

Fíggjarstøðan í Hoyvíkar skúla:
Arbeitt verður við einari langtíðar fíggjarætlan í Hoyvíkar skúla.
Undirskot hevur verið á fíggjarætlanini nógvu seinastu árini, og hall er eisini á fíggjarkarminum fyri
2016. Ætlanin er, at fáa hallið burtur yvir næstu 3 árini.
Greitt verður frá, hvar undirskotið stavar. Nógvar íløgur eru gjørdar í teldukervið og teldur í
sambandi við talgildar landsroyndir og skrivligar royndir í hádeildini.
Mett verður ikki, at raksturin fyri 2017 gevur undirskot.

Fundurin lokin kl. 18:00

