
  

 

 

Fundarfrágreiðing frá setursráðsfundi 10.02.17 

 

Á fundi:  Erika Anne Hayfield, adjunktur forkvinna  

  Turid Christophersen, lesandi næstforkvinna  

  Jens Christian S. Justinussen, útbúgvingarleiðari 

  Bárður Larsen, útbúgvingarleiðari     

  Ingi Jacobsen, lesandi  

  Annika Soll, lesandi (barn sjúkt)     

  Sigrid Joensen, skrivari  

               

             

 

 

Uppfylging frá seinasta fundi: ? 

 

  

1.  Fundarfrágreiðing frá seinast: Kunning 

Umrøða við leiðsluna hvør skal góðkenna útbúgvingarprofilar. Eftirlýsa eftirmeting av 

lestrarráðnum  og afturmelding um uppskot til viðtøkubroytingar. Erika heitir á 

útbúgvingarleiðaran um at gera uppfylgjandi broytingar í.s.v at skeiðslýsingar mangla. 

Taka upp á deildarfundi  nær lesandi verða kunnaði um bókakeyp.            

 

                   

2. Nær skulu skeiðslýsingarnar fyri lestrarráðið? 

  

       Um tað eru stórar broytingar í skeiðslýsingini skulu tær fyri í Lestrarráðnum, minni 

broytingar leypandi. Um skeiðslýsingarnar ikki hava verið fyri i 2 ár,  kunnu tær koma 

fyri  í lestrarráðnum.   

 

 

3. Skeið á deildini – skipan verður gjørd: Næstu ferð 

 

  

4. Moodle: 

    Vit eru farin í gongd at brúka Moodle. Lesandi eru annars væl nøgd við skipanina.                      

Lestrarráðið  fer at nýta Moodle  í samb. við tilfar til fundarvirksemi hjá Lestrarráðnum. 

   

 

5.    Nær kunnu vit hava eftirmeting aftur og hvussu? 

Vit kunnu hava ymiskar tíðir til eftirmeting. SSD ger uppskot til ein leist, tekur hædd  

fyri ymisku útbúgvingarnar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6  Upptøkuroynd: 

Bárður kunnaði um upptøkuroynd í Løgfrøði. Bárður ger eitt uppskot til ein leist. 

 

  

        

 

7.    Skeiðslýsingar: 

        Praksislæra innan masterlæru 2475.17 

Trupulleikin er at praksis verður ikki próvdømt. Uppgávan frá praksisstaðnum. 

Feltrapport og útgreining vantar. Vísandi til endamál: Vekting av praksis og akademiskt 

avrik.  

Próvtøkuháttur: Ein eftirmeting vantar frá praksislæruuppihaldinum.  

 

Master learning Thesis: xxxx.17 

Vísandi til innihald. Ynski um meira útgreining innanfyri tey 3 fakøkini.    

           

8.    Góðskrivingar: 

       Undangóðkenning hjá N.N er ok 

 Undangóðkenning hjá N.N. masterlæra  er góðkend 30 ECTS 

Undangóðkenning hjá N.N.masterlæra fyri Føroyskur Kollektivur arbeiðsrættur, 

Løgsøga, Løgfrøðilig fatan. Er ok 30 ECTS 

 Undangóðkenning, hjá N.N.masterlæra, uttanlandauppihald er ok. 15 ECTS 

Undangóðkenning hjá N.N,  masterlæra, sosialvísindi er ok. 20 ECTS 

 Undangóðkenning hjá N.N.masterlæra  í politikk og umsiting. er ok 10 ECTS Altjóða lóg. 

        

  

 

9. Námsskipanir: 

West Nordic Studies, er endaliga góðkend 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


