MENTAMÁLASTYRIÐ
Fólkaskúladeildin

Rundskriv
um
námsfrøðiliga ráðið
Við heimild í § 56, stk. 3 í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um fólkaskúlan við
seinni broytingum ásetur landsstýrismaðurin hesar reglur um námsfrøðiligt ráð:

Endamál
§ 1. Til hvønn skúla, sum í minsta lagi hevur 20 næmingar og 2 lærarar, verður stovnað
eitt námsfrøðiligt ráð at ráðgeva skúlaleiðaranum.
Stk 2. Námsfrøðiliga ráðið skal ummæla øll mál, sum leiðslan leggur fyri tað, ella sum
eru ásett sbrt. lóg.

Limir
§ 2. Limir í ráðnum eru øll tey samstarvsfólk, ið hava undirvísingarligar og aðrar
námsfrøðiligar uppgávur í skulanum.
Stk 2. Fólk, sum eru sett f starv í styttri tíðarskeið enn ein mánað, og læraraskúlanæmingar í starvsvenjing eru ikki limir í ráðnum.
Stk 3. Limir hava skyldu at vera á ráðsfundum. Forfall, sum ikki er orsakað av sjúku,
skal skrivliga verða boðað formanninum fyri fundin.
Stk 4. Námsfrøðiliga ráðið kann loyva øðrum enn teimum í stk. 1 nevndu limum at taka
lut á fundum.

Fundarskipan
§ 3. Skulaleiðarin er formaður í ráðnum og leiðir fundirnar. Námsfrøðiliga ráðið velur
skrivara millum limirnar.
Stk 2. Um skúlaleiðarin hevur forfall, tekur varaleiðarin formanssæti.
Stk 3. Skúlaleiðarin kann heita á onkran annan ráðslim um at stjórna fundunum.
Stk 4. Námsfrøðiliga ráðið heldur fund, tá ið formaðurin heldur tað vera neyðugt.
Stk 5. Ráðið eigur at hava í minsta lagi 6 fundir í hvørjum skúlaári. Fundirnir skulu ikki
verða hildnir í undirvísingartíðini.
Stk 6. Formaðurin ásetir fundartíð og -stað, boðar limunum til fundar og ger fundarskrá.
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§ 4. Lýst verður til fundar í námsfrøðiliga ráðnum á lærarastovu skúlans ella á øðrum
hóskandi staði í skúlanum. Fundarboð eiga vanliga at verða givin við í minsta lagi 7
daga freist, men kunnu vegna átroðkandi umstøður verða givin við styttri freist.
Stk 2. Uppskot til fundarskrá skulu verða skrivlig og verða formanninum í hendi í
seinasta lagi 4 dagar fyri fundin. Fundarskráin skal verða lýst í skúlanum.2 dagar fyri
fundin.

Gerðabókin
§ 5, Eftir hvønn fund verður fundarfrásøgn førd í gerðabókina, sum verður undirskrivað
av skrivara og formanni.
Stk 2. Gerðabókin verður løgd fram í skúlanum í seinasta lagi 3 dagar eftir, at fundur er
hildin, og hon liggur frammi í 2 dagar.
§ 6. Hetta rundskriv kemur í gildi 1. august 2001.

Tórshavn, 20.juni 2001
Mentamálastýrið
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