
 

 

 

Stýrisfundur 2. mars 2016 

 

 

Dagur og klokkutíð: mikudagur 2. mars, klokkan 9.00 

 

Fundarstaður: Setursskrivstovan, J.C. Svabos gøta 14 

 

Til staðar: Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen (frá kl. 12), Tove 

Bull, Sára Joensen, stýrislimir, Kolbrún í Haraldsstovu, umboð teirra 

lesandi, Sigurð í Jákupsstovu, rektari, og Jørgen Meitilberg, 

fyrisitingarstjóri. 

Forfall: Juanna Joensen og Gestur Hovgaard    

 

 

Herálvur bjóðaði vælkomin. Nýggja umboðið fyri tey lesandi, Kolbrún í Haraldsstovu, fekk eina 

serliga heilsan, eftirsum hetta var hennara fyrsti stýrisfundur.    

 

Skráin fyri stýrisfundin varð góðkend. 

 

Fundarfrágreiðingin frá seinasta fundi varð góðkend. 

 

1. Fíggjarstøða 2015 

Árið 2015 javnvigar, men uppruna játtanin helt ikki til virksemið. Biðið var í tveimum umførum 

um eykajáttan. Fróðskaparsetrið fekk tilsamans 1,5 mió. kr. í eykajáttanum. Uttan hesar eykajáttanir 

hevði tað ikki verið møguligt at hildið játtanina.    



 

 

 

2. Fíggjarætlan 2016  

Lutfallið millum lønir og keyp av vørum og tænastu seinastu árini vísir, at lutfalsliga játtanin til keyp 

av vørum og tænastum er lækkað. Sløk 15% er sett av til keyp av vørum og tænastum sum nú er, 

og ynskiligt er, at 20% verða sett av til rakstur frameftir.  

 

Greiðari yvirlit yvir allar verkætlanirnar á Setrinum skal gerast.  



 

 

   

3. Kunning/framløgur um: 

a. Broytt læraraútbúgving (Janus Jensen) 

Læraraútbúgvingin og námsfrøðiútbúgvingin vórðu uppstigaðar til bachelorútbúgvingar á heysti 

2008. Tey fyrstu eftir nýggju skipanini vórðu liðugt í 2012. Námsvísindadeildin hevur seinastu 

tíðina endurskoðað útbúgvingarnar og verða útbúgvingarnar broyttar nakað.  

Námsvísindadeildin hevur lagt broytingarnar fram fyri avvarðandi pørtum, og hava 

afturmeldingarnar verið positivar m.a. frá Lærarafelagnum, Pedagogfelagnum og 

Mentamálaráðnum.       

 

Nýggju útbúgvingarnar verða settar í verk frá august 2016 at rokna. 

 

Læraraútbúgvingin verður broytt til eina samanhangandi yrkisrættaða útbúgving á 240 ECTS, sum 

endar við einari bachelorritgerð. Lesandi skulu nú velja tríggjar linjugreinar í staðin fyri tvær. Hvør 

linjugrein er samansett av trimum skeiðum á 15 ECTS, svarandi til 10 vikur hvørt skeiðið. 

Harumframt verður føroyskt og støddfrøði grundfak hjá øllum læraralesandi fyrsta lestrarárið.  



 

Broytingin hevur m.a. við sær, at: 

 Føroyskt og støddfrøði verða grundfak hjá læraralesandi 1. lestrarárið 

 Pedagogisku fakini vera savnandi og lærarafakliga grundarlagið undir læraraútbúgvingini 

saman við hinum lærugreinunum og starvslæruni.  

 Læraralesandi fáa trý linjufak 

 starvslæran verður 18 vikur, sum svarar til 27 ECTS 

 

b. Broytt námsfrøðiútbúgving (Annika Antoniussen) 

Námsfrøðiútbúgvingin verður broytt til eina samanhangandi yrkisrættaða útbúgving á 240 ECTS, 

sum endar við einari bachelorritgerð. Linjulesturin verður broyttur frá tveimum linjugreinum á 45 

ECTS til 3 linjugreinar á 30 ECTS, harumframt verður arbeitt við at økja um talið av linjugreinum.  

 

Starvslæran verður ECTS-lýst og longd ein mánað ( úr 24 upp í 28 vikur). Ein starvslærusamskipari 

verður settur at samskipa alla starvslæruna, sum nú er, hevur hvør lærari ábyrgd av starvslæruni. 

Harumframt verður sett í verk ein starvslæruvegleiðaraútbúgving sum skal tryggja, at lærararnir 

sum taka í móti starvslærulesandi hava neyðuga vitan og førleikar. Við hesum verður samstarvið 

millum lesandi, starvslæruvegleiðara á stovninum, starvslærusamskipara á NáD og læraran munandi 

styrkt.  

 

Í arbeiðinum við endurskoða námsfrøðiútbúgvingina, varð staðfest, at námsfrøðingar fakliga mugu 

megna at arbeiða við børnum við ymiskum uppruna, sum eru fleirmentað, ið hava fleiri mál og ikki 

hava føroyskt sum móðurmál. Hetta skal styrkjast sum fakligur partur á skeiðunum pedagogikk, 

menniskja, stovnur og samfelag, málmenning og føroyskum. 

 

 

4. Kunning og umrøða 

a. Kampus verkætlan og bráðfeingis tørvur 

Landsstýriskvinnan í mentamálum hevur sett arbeiðsbólk at fyrireika eina framtíðarætlan fyri 

lestrarumhvørvi (kampus) hjá Fróðskaparsetrinum. Arbeiðsbólkurin er mannaður við umboðum 

frá MMR, Setrinum og Landsverk, og eftirfylgjandi varð arbeiðsbólkurin víðkaður við umboði frá 

Bústaðir.  



 

Arbeiðsbólkurin hevur vikuligan arbeiðsfund hvønn hósdag, og miðað verður í móti, at eitt álit 

fyriliggur fyrst í mai mánað 2016.  

Arbeitt hevur verið við einari langtíðarloysn, har Setrið lýsir framtíðartørvin. Harumframt hevur 

arbeiðsbólkurin eisini arbeitt við bráðfeingistørvinum á Setrinum, tí virksemið er vaksið somikið 

nógv, at virksemið húsast ikki sum er. Arbeiðsbólkurin hevur tí arbeitt við einari loysn, har lon 1, 

sum Setrið varðar av, verður umbygd til skrivstovur og undirvísingarhølir í lon 2 verða sett í stand. 

Hetta gevur møguleika fyri, at flyta alla Søgu- og samfelagsdeildina yvir á Frælsið, og harvið savna 

megindeildina betur.    

Í løtuni arbeiðir Landsverk við at rokna út, hvat umvælingin kemur at kosta. Tá hetta fyriliggur 

verður farið til MMR við umbøn um at nýta ein part av teimum 8 mió.kr. til endamálið. 

 

Arbeiðsbólkurin hevur havt nøkur ivamál um arbeiðssetningin. Tí varð skipað fyri fundi millum 

MMR og arbeiðsbólkin týsdagin 1. mars. Niðurstøðan á fundinum var, at Venjingarskúlin skal 

verða bulurin í framtíðarkampus. Bygningurin skal sjálvandi umvælast og dagførast so hvørt í 

stigum. Venjingarskúlin er tað sum arbeiðsbólkurin hevur at arbeiða við, bæði viðvíkjandi akuttum- 

og framtíðartørvi.      

 

Mentamálaráðið hevur kallað arbeiðsbólkin inn til serstakan fund at umrøða málið um akuttan 

hølistørv mánadagin 7. mars. 

 

b. Makaskiftisavtalu millum TK og MMR 

Málið ikki umrøtt. 

 

c. Fyribils bygnaður  

Á seinasta stýrisfundi varð avgerð tikin um at bíða við at endurseta dekanstarvið á megindeildini 

fyri hug-, náms- og samfelagsvísindi, tá Malan Marnersdóttir fer frá sum dekanur frá 29. februar 

2016 at rokna.  

Í tíðarskeiðinum 1. mars 2016 til 28. februar 2017 røkja niðanfyristandandi dekanuppgávuna saman 

við rektaranum.  

- Janus Jensen – fyri Námsvísindadeildina  

- Turið Sigurðardóttir – fyri Føroyamálsdeildina 

- Hans Andrias Sølvará – fyri Søgu og samfelagsdeildina 



 

Rektarin fer at senda stýrinum tilmæli um at tilnevna Hans Paula Joensen, dekan, til vararektara frá 

1. mars 2016 at rokna.  

 

d. Ætlan fyri eftirmeting av bygnaði 

Á seinasta stýrisfundi varð avgjørt at eftirmeta bygnaðin og at fáa uttanhýsis ráðgeving at hjálpa til í 

hesum sambandi.  

Rektarin og stýrisformaðurin hava havt ein innleiðandi fund við virkið Input at samskipa 

eftirmetingina. Eftirmetingin verður skipað í fýra stigum:  

1. Eftirmetingin verður skipað Greining  

2. Hoyring (verkstovur) 

3. Menning (hugbanki) 

4. Avgerð (tilmæli til stýrið) 

 

Tilgongdin verður nakað soleiðis. 1) Fundur verður millum leiðslu og Input, har endamálið við 

endurskoðanini av bygnaðinum verður nágreinað. 2) Hoyringin fer fram í verkstovum. Skipað 

verður ein tilgongd, har øll fáa møguleikan at koma til orðanna. Hvør verkstova er 3 tímar. 5 -6 

verkstovur verða hildnar, fyri hvørja deild sær. 3) Umboð fyri týdningarmestu áhugabólkarnar 

verða savnaði í ein hugbanka (Tænketank). Arbeiðið í hugbankanum verður grundarlag fyri 

tilmælinum til Stýrið. 4) Í hugbankanum ella beint aftaná orðar Input eitt tilmæli. Limirnir í 

hugbankanum leggja á fundi tilmælið fram fyri starvsfólkunum, til viðmerkingar. Síðan verður 

tilmælið tillagað í samráð við limirnar í hugbankanum og verður latið rektaranum at leggja fram fyri 

stýrið. 

 

Millum hoyring og hugbanka verður ein ávegisfundur við stýrið. 

 

Verkstovurnar fara fram í mars/apríl, og tilmælið verður latið rektaranum seinast í juni.  

 

Tilmæli um ráðgeving í sambandi við eftirmetingina av bygnaðinum verður sent stýrinum til 

støðutakan, tá ið tilboðið frá Input er komið.  

 

e. Dagføring av reglugerð um størv  

Ávís vísindastørv føra við sær sera nógvar útlendskar umsóknir. Tað ber ikki til at senda einar 50 

umsóknir til fakliga meting hjá metingarnevnd. Leiðslan arbeiðir við at gera eina broyting í 



 

reglugerðini fyri størv, soleiðis at tað skal vera møguligt hjá setanarnevndini, at senda avmarkað tal 

av umsóknunum til fakliga meting hjá metingarnevnd.  

Leiðslan arbeiðir víðari við málinum.  

 

f. Nýggjar útbúgvingar (sí glæru) 

Fólkaheilsa 

Útbúgvingin verður boðin út í ár  

 

Búskapur 

Útbúgvingin verður boðin út í ár.  

 

Hjánám í støddfrøði 

Útbúgvingarprofilur er sendur Mentamálaráðnum til góðkenningar  

 

Hjánám í føroyskum 

Útbúgvingarprofilur er sendur Mentamálaráðnum til góðkenningar 

 

Kreativitetur 

Arbeiðsbólkur settur at arbeiða við málinum.  

 

Pedagogikum  

Avtala er undirskrivað við MMR um at skipa námsfrøðiliga útbúgvingin fyri vinnu- og 

miðnámsskúlalærarar á Setrinum frá august 2017 at rokna.  

 

Læknavísindi (grundútbúgving)  

Arbeiðsbólkur settur at arbeiða við málinum.  

 

Fjølmiðlar 

Føroyamálsdeildin arbeiðir við málinum. 

 

Master í KT-verfrøði og lívfrøði  

Upprit er komið at bjóða master út í KT-verkfrøði og lívfrøði. 

 



 

 

g. Starvsfólk  

 


