OPIÐ HÚS
VETURIN 2016/2017

Eigarafelagið Inni á Gøtu
www.inniagotu.org

Góðu Gøtubúgvar.
Nú fara vit aftur undir tiltakið ”Opið hús” í Býlingshúsinum hvørt mikukvøld
18.30 - 20.30 og leygarkvøld 19.00-22.00.
Tiltakið er fyrst og fremst ætlað børnum og ungum, í skúlaaldri. Yngri børn
hava ikki atgongd uttan saman við vaksnum, ið ansa teimum. Tvey ymisk
foreldur, pør ella støk, hava vakt (sí vaktarlistan), eitt mikukvøld og eitt
leygarkvøld í part. Tað er viðtikið, at húsið verður ikki latið upp, fyrr enn í
minsta lagi tvey vaksin eru til staðar. Bara foreldur at børnum í skúlaaldri til
6.flokk eru sett at hava vakt, men sjálvandi eru øll onnur vaksin eisini vælkomin
hesi kvøldini. Tað kann t.d. vera stuttligt og hugnaligt at práta og drekka ein
kaffimunn ella spæla kort eina løta. Mikukvøld er opið fyri øllum børnum í
skúlaaldri, meðan leygarkvøld er býtt sundur soleiðis, at tey úr 1.- 3. flokk eru
frá 19.00 til í seinasta lagi 21.00, og tey úr 4. flokki og eldri sleppa ikki inn fyrr
enn eftir kl. 20.30. Millum 20.30 og 21.00 er skiftistíðin, tá ið tey yngri fara, og
tey eldru koma.
Í húsinum er ymiskt til taks, t.d. borðtennis, bobb, bingo spøl o.a. Tað verður
mælt til, at foreldur støkka inn á gólvið kvøldið fyri, tey eiga at hava vakt, so
tey fáa kunnað seg um viðurskiftini. Annars stendur tað teimum vaksnu frítt at
skipa fyri ymiskum hesi kvøldini, t.d. ymiskum kappingum, læra børnini okkurt
ella baka kaku ella vaflur. Ongin føst skipan er, ið sigur, at hetta ella hatta eiga
vit at gera sama við børnunum – men sjálvandi skal reglugerðin fyri, hvussu vit
bera okkum at, fylgjast.
Hetta skriv, saman við vaktarlista og reglugerð, verður borið í hvørt hús í
býlinginum – eisini til teirra, ið ikki varða av børnum í skúlaaldri. Endamálið er
at kunna øll um tiltakið – og at bjóða øllum vælkomnum inn á gólvið. Eru tað
vaksin, sum hava hug at skipa fyri onkrum serstøkum onnur kvøld, t.d.
kortspæli ella dartkapping, er bara at siga onkrum í nevndini frá. Tað liggur sum
oftast væl fyri.
Um tað er nakar, sum ynskir at hava vakt og sum ikki er á listanum eru tit
vælkomin at siga frá. Í ár eru fleiri húski farin av listanum, tí børn teirra eru
farin í 6. flokk. Tískil eru vit færri um uppgávuna, og ”opið hús” endar um
miðjan feb, uttan so at onkur húski bjóða sær at hava meira enn eina vakt. So vit
heita tískil at siga nevndini frá, um tit kunnu taka meira enn eina vakt.

VAKTARLIST - OPIÐ HÚS VETURIN 2016/2017
NAVN

VAKTAR DAGAR 2016

ADRESSA

TELEFON

Durita og Petur

Niðaragøta 110

314042

9. nov 2016

12. nov 2016

Amy og Jógvan

Ovaragøta 3

314595

9. nov 2016

12. nov 2016

Onki “opið hús”

Onki “opið hús”

---

16. nov 2016

19. nov 2016

Petra og Mortan

Niðaragøta 88

226655

23. nov 2016

26. nov 2016

Kirstin og Høgni

Niðaragøta 38

319695

23. nov 2016

26. nov 2016

Eydna og Eyðun

Niðaragøta 60

315038

30. nov 2016

3. des 2016

Elspa og Andreas

Niðaragøta 58

317631

30. nov 2016

3. des 2016

Turið og Luis

Niðaragøta 2H

7. des 2016

10. des 2016

Rúna og Kári

Niðaragøta 24

7. des 2016

10. des 2016

NAVN

ADRESSA

322440

TELEFON

Mikudagur

Leygardagur

VAKTAR DAGAR 2017
Mikudagur

Leygardagur

Guðrun og Jón

Ovaragøta 20

310510

11. jan 2017

14. jan 2017

Anja og Heri

Ovaragøta 16

321507

11. jan 2017

14. jan 2017

Edith og Kristoffur

Ovaragøta 48

314618

18. jan 2017

21. jan 2017

Súsanna og Hans Andrias

Ovaragøta 56

318541

18. jan 2017

21. jan 2017

Tórunn og Heðin

Niðaragøta 94

310473

25. jan 2017

28. jan 2017

Bjørg og Magnus

Niðaragøta 90

318217

25. jan 2017

28. jan 2017

Rúna og Pauli

Niðaragøta 86

312593

1. feb 2017

4. feb 2017

Annika og Hendrik

Niðaragøta 7

312788

1. feb 2017

4. feb 2017

Miriam og Kári

Niðaragøta 19

252868

8. feb 2017

11. feb 2017

Durita og Andrias

Ovaragøta 11

224447

8. feb 2017

11. feb 2017

Synnøve og Dánjal

Niðaragøta 122

15. feb 2017

18. feb 2017

Maria og Høgni

Niðaragøta 5

15. feb 2017

18. feb 2017

312244

Føstulávint

25. feb 2017

Súsanna og Guttorm

Niðaragøta 82

266477

1. mar 2017

4. mar 2017

Sólva og Sam

Ovaragøta 17

310041

1. mar 2017

4. mar 2017

8. mar 2017

11. mar 2017

8. mar 2017

11. mar 2017

Jan og Vimal

Niðaragøta 1

227097

MØGULIGAR BROYTINGAR Í LISTANUM VERÐA
LÝSTAR Á HEIMASÍÐUNI

WWW.INNIAGOTU.ORG

VEGLEIÐING
VEGLEIÐING TIL VAKTHAVANDI FYRI EIGARAFELAGIÐ INNI Á
GØTU TIL TILTAKIÐ OPIÐ HÚS
Tit fáa lykil frá teimum, ið høvdu vakt kvøldið fyri (sí vaktarlistan)
Í minsta lagi tvey foreldur skulu vera á hvørji vakt.
Húsi verður ikki latið upp, fyrr enn í minsta lagi tvey vaksin eru komin!
TÁ IÐ TIT KOMA:
Kanni at hurðarnar eru læstar til skrivstovuna og barnagarðin. Eru tær ikki,
mugu tit seta tykkum í samband við onkran í nevndini.
Hølið Stóratjørn:
Møblar, leikur o.a. kann verða sett inn í barnagarðsstovuna.
Aðrar fyriskipanir:
Mappur, gardinur, skáp, o.a. má ikki nemast.
Tað er ikki loyvt at klintra í vindeygunum og uppi á skápunum.
Tað er bannað at renna inni.
Tey vaksnu skulu vera hjá børnunum alla tíðina, minst tvey í senn.
Tað eru tey vaksnu, ið hava ræðið.
WC, ið hoyra til barnagarðsstovurnar, eiga ikki at vera nýtt.
TÁ IÐ TIT FARA:
Alt skal vera, sum tað var, tá ið tit komu.
Leikur og o.a. hjá barnagarðinum skulu verða sett á pláss aftur í Stórutjørn.
Spøl hjá eigarafelagnum skulu setast á pláss aftur.
Allir møblar skulu setast á pláss aftur.
WC skulu vaskast.
Gólv skulu verða sópað ella dustsogin – og um neyðugt vaskað.
Reingerðaramboð standa í skolirúminum.
Vindeygu og allar hurðar skulu læsast.
Ljósið skal sløkkjast.
VAKTHAVANDI FORELDUR EIGA AT SÍGGJA TIL, AT BØRNINI FARA
VÆL UM HÚS OG INNBÚGV

