Samstarvsfundar skúli - næmingar

Vit skulu kunna um, at møguleiki er fyri at hava samstarvsfund millum skúla/næmingar her
á skúlanum. Hesin fundur er til fyri at fremja samskifti og samstarv okkara millum og fyri at
fyribyrgja trupulleikar. Vit bjóða tykkum at siga frá nær tit vilja koma til eitt prát, eftir
skúlatíð, ella til t.d. lektiucafé-tíman. Skúlin kann eisini kalla inn til fundar.
Hvussu?
Til floksins tíma, ella til aðra tíð, verða tit biðin um at taka upp ymiskt, ið er gott ella minni
gott og evt. eftirmeta eitthvørt, sum vit áttu at tosa um.
Hvør?
Tvey umboð fyri flokkin skulu møta til fundin, gjarna næmingaráðsumboð. Tvey umboð fyri
skúlan eru á fundinum, gjarna leiðarin og lestrarvegleiðarin. Tað er bert ein flokkur í er á
fundi, tað velja vit, fyri at flokkarnir kunnu taka serlig viðurskfiti upp sum eru fyri einstaka
flokkin.
Nær?
Skúlin kann kalla inn til fundar, ella næmingarnir kunnu eisini biðja um fund, við at venda
sær til leiðaran ella lestrarvegleiðaran.
Hví?
Ætlanin við fundinum:
Tit hjartaliga vælkomin at taka allar avbjóðingar upp og vit eru opin fyri at tit siga tað ið tit
hava uppá hjarta við okkum, heldur enn at vera ónøgd og tosa um tað aðrastaðni. Hetta er
ein týðandi partur í "persónligari menning" ið vit eisini skulu arbeiða við í útbúgvingini.
Somuleiðis er møguleiki at læra seg at geva bæði jaligan og neiligan kritikk, á hóskandi
hátt og við at umhugsa sítt samskifti, at menna samstarvið ímillum partarnar.
Ein týðandi venjing til arbeiðslívið fyri framman.
Tað er ikki ætlanin at taka persónseftirmetingar um lærarar/næmingar upp á hesum fundi.
Hvat?
..kemur burturúr. Tit fáa fáa tykkara meining fram, og vit lurta. Um vit kunnu, svara vit
tykkum beinaveg og bera restina víðari á starvsfólkafund. Annars verða tykkara uppskot
tikin sum eftirmeting, og vit taka altíð eftirmetingar við á fundar sum lærarar hava.
Ikki er vist at ynskir og eftirmetingar kunnu eftirlíkast, men alt sum verður tikið upp
verður tikið seriøst. Og hetta er eitt forum har ein kann siga sína hugsan.
Hvat so?
Kunning til flokkin eigur at liggja eftir fundin, frá teimum næmingum sum hava luttikið.
Skúlin skrivar frágreiðing frá punktunum, ið eru tikin upp á fundinum.Skúlin kunnar sínar
lærarar um tað, sum er komið fram á fundinum, og vit brúka eftirmetingaranr um vit kunnu í
mun til reglur vit hava at arbeiða undir. Vit geva vanliga ikki svar eftir fundin, uppá einstøk
evnir, ið eru tikin upp. Men eftirmetingar sum komafram, kunnu koma at ganga bæði
tykkum og flokkum framyvir.
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