
 
  

 

 

Fundarfrágreiðing frá lestrarráðsfundi 14.09.16 

 

Á fundi:  Erika Anne Hayfield, adjunktur (forkvinna)  

  Turid Christophersen, lesandi (næstforkvinna)   

  Jens Christian S. Justinussen, útbúgvingarleiðari 

  Bárður Larsen (útbúgvingarleiðari)   

  Ingi Jacobsen, lesandi (ikki tilstaðar)  

  Annika Soll, lesandi      

  Sigrid Joensen, skrivari  

 

 

1. West Nordic Studies: Góðkenning av skeiðslýsing   

 

Skeiðslýsingarnar 2496.16 Green Student-House project 2696.17 2496.18 eru góðkendar,  

men ivamál um,  tað er ov nógv ECTS 2496.18 tá ið master samanlagt er 120.  

 

 

2. Løgfrøði: Góðkenning av skeiðlýsing: 

 

 Skeiðslýsing 2443.16 Nýggjur vesturnorrønnur stjórnarrættur er góðkend  

 Skeiðslýsing 2441.16 Hjúnaskilnaðarrættur er góðkend  

 Skeiðslýsing2440.16 Almennur Starvsfólkarættur góðkend við fyrivarni, møguligar 

viðmerkingar latast BL í seinasta lagi 15. sep.  

 Skeiðslýsing 2438.15 Starvslestur – Sjálvlestrarsekið í Lóg  er góðkend  

 Skeiðslýsing 2671.16  Praksisskeið í projektleiðslu er góðkend, enska heitið vantar.  

                                             

 

 

3. Eftirmeting av innleiðslu: 

 

Ymiskt sum var umrøtt.  

 Meira tíð til innleiðsluna at tosa um einstøku útbúgvingina (var bert sett 20 min av) 

 Arbeiðið fyriskipast betur næstu ferð  

 Onkur gjørt vart við, at ov nógvar skipanir  (FC, Moodle og studentaportalin) 

 Sera væl nøgd um kvøldið á Reinsaríðnum  

 Mentorar á skrá var gott  

 Lesandi gera vart við,  at tað bleiv undirvíst í meðan innleiðslan var  

 Allar deildir eiga at byrja samstundis á Setrinum 

 Uppskot hvussu deildirnar ynskja at gera innleiðsluna 

 Upptøkan at søkja elektroniskt,  tað skal verða møguligt at skriva í umsóknarblaðið.  

 Fakligt ískoyti á BA á Selatrað. Fakliga ískoyti eydnaðist sera væl í Skálavík (Master 

lesandi) 

 

 



 
 

4. Kunning um skeið í búskaparfrøði: 

 

Forkvinnan EH boðar útbúgvingarleiðaranum frá, um afturmelding frá lesandi til mentorar, at 

tey ynskja kunning um, hvussu skeiðini í Búskaparfrøði eru uppbygd, serliga tá talan er um 

próvtøku. Lesandi ynskja meira kunning ísv. skeiðslýsingar.  

 

5. Eftirmetingarfundur um útbúgving (sum skuldi verða áðrenn summarið): 

 

Forkvinnan EH heitir á dekanin at finna ein dag til felags eftirmetingarfund á SSD. Síðani 

skulu umboð fyri lesandi í lestrarráðnum kalla lesandi inn til fundin. Hesin eigur at vera í 

desember, eftir at tað mesta av undirvísingini er liðugt.     

 

6. Skriv til lesandi við endanum av hvørjum semestri: 

 

Meira kunning við endanum av hvørjari lestrarhálvu til lesandi. Dekanurin hevur sagt, at skriv 

verður hereftir sent út til lesandi við kunning um komandi lestrarhálvu hjá hvørjari einstakari 

útbúgving/árgang. Í hesum sambandi varð eisini umrøtt, at skeiðslýsingar fyri tær tríggjar 

bachelor útbúgvingarnar (Søga, Pol/Ums og Sos/Sam) eru so mikið etableraðar, at tað eigur at 

bera til bert at gjøgnumganga skeiðslýsingarnar eina ferð um árið, td. í januar/februar soleiðis, 

at møguligar broytingar, sum skulu fyri Lestrarráðið, kunnu gerast í góðari tíð.  

 

7. Etikk og Dátueftirlitið: 

 

Forkvinnan EH heitir á Dátueftirlitið um ein kekklista (“screening” lista), sum lesandi (og 

starvsfólk) kunnu  brúka at fáa eina ábending um tey eiga at søkja Dátueftirlitið um loyvi at 

viðgera viðkvæmar upplýsingar.  

 

Eisini var umrøtt, at tað er eitt ynski, at lesandi kunnu fáa atgongd til ritgerðir. EH kontaktar 

RD, um at fáa pláss á heimsíðuni fyri Ba-ritgerðum.  

 

8. Góðskriving: 

 

Góðskriving hjá N. N. fundarfrág. 14.09.16 Tilmæli frá JC góðskrivað 10 ECTS det 

journalistiske håndværk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


