
Skúlastýrið fyri skúlan í Eysturkommunu 

Fundur hósdagin 11. januar 2018 

Staður: Gøta      Tíð:  15.30 til 18.00 

Møtt á fundi: Ruth N. Sevdal, Ove Heinesen, Hjalti Dalheim, Gudny Langgard  , Jórun Eið Johannesen, 

Katrin I Gregersen og skrivari Fríðfinnur Johnsson. 

Ikki møtt:  

Skrá: 

1 Undirskriva fundarfrágreiðing 

2 Fundir fyrra hálvár 

3 Kunning frá leiðsluni 

4 Játtan av fíggjarætlanini – Gøtu skúli 

5 Gongd í Leirvíkar skúla 

6 samvirknartalvur 

7 Eftirmeting av felagsfundinum í novembur 

8 foreldrafundur 

9 Ymiskt 

 

ad 1 Fundarfrágreiðing undirskrivað 

ad 2 Fundir: 8/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6 

ad 4 Leiðslan vísti á, at tað hevur verið trupult at fáa blokk-játtanina at halda seinnu árini, tí 

blokkurin hevur verið tann sami síðani 2010, er hækkaður við kr. 25.000 í 2018, nakað av 

prísvøkstri hevur verið hesi árini, umfram tað, so hevur skúlin fingið fleiri fastar útreiðslur 

aftrat. Eitt, sum serliga hevur verið dýrt, tey seinastu árini, er viðlíkahaldi av samvirknu 

talvunum, har ið neyðugt hevur verið at keypa nýggjar uppvørpur. Hvør uppvørka kostar um 

12.000,00 uppsett. Leiðslan arbeiðir við at gera eina neyvari fíggjarstýring, so hon fylgir betur 

við, hvussu tað gongur at halda játtanina. 

 Skúlin hevur fingið játtað 3. mió. til íløgur í ár. Hesin peningur verður brúktur til at gera 

nýggja lærarastovu/fyrireikingarrúm hjá starvsfólkum í Gøtu. Um nakað loypur av, so verður 

hann brúktur til annað, sum treingir til at blíva gjørt. Umsitingin og Leiðslan fara nú í felag at 

gera uppskot til umbyggingina. 

  

ad 5 Tað hevur leingi verið ætlanin at broyta inngongdina í Leirvíkar skúla, so har verður pláss hjá 

børnum at seta skógvarnar, áðrenn tey koma inn í skúlan, men av tí at kommuna enn ikki 

hevur avgjørt, hvat ið skal gerast við 1929 skúlan, so ber ikki til at gera nýggja inngongd í 

skúlan. Kommuna viðgerð í løtuni, hvat ið gerast skal við 29 bygningin, tá ið tann avgerðin er 

tikin verður farið at tekna nýggja inngongd o.a sum skal gerast í tí sambandi. 

ad 6 Samvirknu talvurnar. Nakrar av talvunum virka ikki so væl, tí varð umrøtt, hvat ið best er at 

gera. Nýggj tøkni er komin á økinum, samvirknir skermar, men tað kostar um 40.000 kr til 

hvørja stovu. 



 Avtalað varð somuleiðis, at vit skulu kanna, um tað møguliga er betur at gera leasing avtalur 

á KT-økinum, tí leasing kann gera, at útreiðslurnar ikki sveiggja so nógv. 

ad 7 Skúlastýrið er sera væl nøgt við fundin. Evnið var vikuskema. Nakrir flokkar í skúlanum eru 

farnir at brúka vikuskema í nøkrum lærugreinum. 

ad 8 Avgjørt var at vit hugsa um eitt evni til næsta fund. 

ad 9 Katrin kunnaði um, at nýggja spæliøkið í Gøtu  verður liðugt í juni í ár. Umrøtt varð, at tað 

stundum er trongt í bussini. Avtalað varð, at Ruth fer at kanna hetta. Heitt varð á leiðsluna 

um at kunna bussførðarnar, tá ið flokkar fáa frí, so bussur verður settur inn, um tørvur er á tí. 


