
  

 

 

Fundarfrágreiðing frá setursráðsfundi 13.12.16 

 

Á fundi:  Erika Anne Hayfield, adjunktur forkvinna  

  Turid Christophersen, lesandi næstforkvinna (sjúk) 

  Jens Christian S. Justinussen, útbúgvingarleiðari 

  Bárður Larsen, útbúgvingarleiðari     

  Ingi Jacobsen, lesandi  

  Annika Soll, lesandi      

  Sigrid Joensen, skrivari  

               

             

 

 

Uppfylging frá seinasta fundi: Kunning frá Anniku Soll og Turið Christophersen,  at  tær hava sagt seg frá 

sum  mentorar. Skipanin er slett ikki nøktandi.  

 

  

1. Curriculum of Masterðs in West Nordic Studies:   

 

Námsskipanin er góðkend. Lestrarráðið hevur nakrar spurningar og ivamál til Lau. Erika spyr Lau um 

eftirmetingarfrymil. Erika spyr HAS um ábyrgd í mun til útbúgvingarnar.  

Hvussu skulu heimildir hjá lestrarráðnum tulkast í mun til arbeiðið og samsvarar hetta við námsskipanina 

hjá WNS punkt 2 s.5. Erika spyr fyrisitingarstjóran.  

                     

 

2. Skeiðslýsingar til búskaparfrøði, løgfrøði osfr.  

 

Skeiðslýsing í Løgfrøði: Heimastýri og Stýrisskipan eru smávegis rættingar.  

Bárður hevur rættað. Avtalað var at Bárður ger kassar til skeiðslýsingina.  

   Skeiðslýsing 2462.16 Heimastýri og Stýrisskipan er góðkend. 

   

Skeiðslýsing í Búskaparfrøði: Heita á útbúgvingarleiðaran,  at seta skeiðslýsingina í frimil á               

føroyskum. Heitini eru ikki á enskum.  

 

Støddfrøði I: vantar tímar tilsamans. Lestrarlisti,  vavi lestur, strika kapitil. 

 

Aðartættir í búskaparfrøði, Makro og Mikro: Fakligar fortreytir mugu umrøðast. Orðing í endamáli. Einki 

skeiðs. nr. Læru og undirvísingar tímar tilsamans. Òsamsvarandi millum  læruúrtøku og endamál. Danskur 

tekstur strikast, Amazon strikast í Makro. Spurningur um bókin er tann sama í Makro og Mikro. Eyka 2,5 

hvat inniber ískoytisuppgávan í Mikro.  

Støddfrøði 1: Læruúrtøku mugu greinast betur, sí Bologna ella aðrar skeiðslýsingar. Próvtøkuhátturin: 

helvtin verður givin fyri uppmøting? Forkvinna kannar um hetta er loyvt. Læru og undirvísingarhæddir:  

hvussu nógvar tímar samanlagt. Próvtøkuháttur má hanga saman við læru og undirvísingarhátt. Tildømis 

skrivlig heimauppgáva sum er ein treyt. 

 

Business Management: Vantar á føroyskum. Próvdøming, ein læruúrtøka. Læruúrtøka, 2 linjur endamál. 

Próvtalsstigi,  7 talsstigi ella eftir galdandi próvtalsstiga. Læruúrtøka umskivast. Erika tosar við Jóannes 

um allar skeiðslýsingarnar í búskaparfrøði. Hans Andrias gevur vegleiðing í.s.v. skeiðslýsingarnar.  

 



Skeiðslýsingarnar í Búskaparfrøði (tvs. Støddfrøði I, Aðaltættir í búskaparfrøði (Mikro og makro og 

Business Management) kunnu ikki góðkennast í verandi líki.  Forkvinnan gevur útbúgvingarleiðara 

afturmelding og niðurstøðu hjá lestrarráðnum.  

 

Háttalag II: Enska heitið vantar. Próvtalsstigi eftir galdandi próvtalsstiga. Fortreytir: Uppskot til 

broytingar? Innihald vantandi tekstur. Lærúrtøka broyta innihald. Fortreytir: Krav á PogU og S&S. 

Góðkent við broytingum.  

 

Ritgerð II:  Kravfak? Enska heitið vantar. Skeiðslýsingin annars góðkend 

 

Almennur Etikkur: Enska heitið vantar. Skeiðs. nr. Próvtøkuháttur greinast betur. Annars góðkend.  

 

Arkivkunnleiki: Læruúrtøka spurningar hvussu umfatandi eru uppgávurnar  (skriva inn í skjalið) Annars 

góðkend.   

 

Góðskrivingar (undangóðkenningar) 

N.N: Master undangóðkenning 25 ECTS 

N.N.: er góðkend, undangóðkenning 30 ECTS 

N.N.: Master í løgfrøði 20 ECTS 

N.N.: Sosialvísindi 5 ECTS Háttalag I 2824.16 er góðkend  

Erika sendir umsóknirnar til Sigrid, sum ger navnleyst fundarfrágreiðingina navnleysa og 

journaliserar avgerðirnar í skjali fyri seg.    

 

3. Eftirmeting av eftirmetingarfundi: 

Undirvísarnir á SSD vóru sera vælnøgd við eftirmetingina. Avbjóðingar í búskaparfrøði, Jóannes vendir 

aftur um viðmerkingar í eftirmetingini. Lesandi eru vælnøgd við eftirmetingina. Mentorskipanin á 

deildini kundi fingið boð,  um ymiskt í samband við undirvísing sum tey lesandi eru ónøgd við.   

4. Eftirmeting av innleiðslu (spurnarbløð:) næstu ferð  

 

5. Kunning: Moodle  

      Ryggja eftir plani fyri Moodle. Kunning til lesandi um moodle. 

 

6. Próvtøkur: Næstu ferð 

 

8.    Fundarsamsýning:  

Skipanin við fundarsamsýningum varð umrødd, avtalað varð,  at lesandi skulu boða frá í telduposti til 

skrivstovuna,  hvussu nógvar tímar tey skulu hava samsýningar fyri.  

  

 


