
Skúlastýrið fyri skúlan  í Eysturkommunu 

Fundur týsdagin 9. nov.  2017 

Staður: Leirvík      Tíð:  15.30 til 18.00 

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

Gregersen og skrivari Fríðfinnur Johnsson. 

Ikki møtt: Gudny Langgard  

Skrá: 

1  Undirskriva fundarfrágreiðing 

2  Leiðslan kunnar 

3  Felagsfundur við starvsfólkini 

4 Ymiskt 

 

ad 1  Fundarfrágreiðingin var undirskrivað 

ad 2.  Kunnað varð um úrslitini frá lesikanningini,  skúlin er væl nøgdur við tey. Allir flokkar í 

innskúlingini hava nú talv á tímatalvuni, umframt at í miðdeildini kunnu næmingar velja talv. Skúlin 

hevur keypt 40 talv. Trivnaðarætlanin er nú dagførd og løgd á heimasíðuna. Skúlin hevur verið við í 

arbeiðinum at gera ein barna- og ungdóms politikk. Skúlin hevur nú fingið skrivstovufólk, Gunnvør 

Hentze er sett í starvið.  

ad 3 Tosað var um evnið til fundin millum skúlastýrið og starvsfólkini. Heitt var á Ruth, um at kanna, 

um møguligt er at fáa onkran at greiða frá um Ugeskemarevolutionen.   

ad 4   Dururin í skúlanum í Leirvík er eitt afturvendandi mál. Vónandi verður hetta málið loyst í 

komandi fíggjarári. 

Spæliøkið i Gøtu verður nú gjørt, Blika letur tilfarið og eitt felag í  Kollafirði ger jørðarbeiðið. 

Eisini bleiv nevnt eitt ynski frá næmingunum í Gøtu um at mála skúlastovurnar. 

Fundirnir komandi hálvár verða í Gøtu. 

Eisini bleiv tosað um, um til ber at gera eina skipan innan serøkið saman við Fuglafjarðar kommunu. 

Her bleiv serliga hugað um, hvussu vit lættari hjálpa børnum við størri- og smærri avbjóðingum. 

 

NB 

 

Týsdagin 28. nov. var fundur millum skúlstýrið og starvsfólkini. 

Tað var Annika Høj sum greiddi frá um Ugeskemarevolutionen. Keldan í Skálafirði hevur brúkt 

vikuskema síðani summarfrítíðina. Hon hevur verið á skeiði í 4 dagar um at arbeiða við vikuskema. 



Skráin var henda: 

 
13.00 Byrja við smyrjibreyð 
13.45 Bjóða vælkomin 
13.50 Íblástur frá skeiði um ugeskema revolutionen  
14.15 stuttur steðgur 
14.25 Vit flyta yvir í praksis 
14.45 Taka samanum 
Vit vera liðug umleið 15.15 
 
Hetta var ein góður fundur, sum starvsfólkini eru sera glað fyri. Skúlin fer at keypa fleiri 
bøkur um evnið, so vit kunnu kunna okkum meira. 
 

 


