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Tíð:
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Fundarstaður: Setursskrivstovan
Á fundi:

Jóan Pauli Joensen, rektari
Eivind Weyhe, vararektari og megindeildarráðsf. fyri FMD
Hans Pauli Joensen, megindeildarráðsf. fyri NVD
Elin Súsanna Jacobsen, megindeildarráðsf. fyri SSD
Annika Sølvará, setursskrivari

Dagsskrá:
1.

Gjøgnumgongd og góðkenning av 8/2006 setursráðsfundi 26. oktober 2006.
Góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá. Góðkend við ískoyti.

Mál at taka støðu til / umrøða:
3.

Visjón 2015. Undirvísing og gransking/menning/nýskapan. (J.nr. 013-01966).
Fundarskjøl: Strategiskjøl við Visjón fyri útbúgving og gransking, menning og
nýskapan av heimasíðuni www.2015.fo Sera drúgt kjak var um uppskotið til nýggjan
bygnað, sum setursráðið eisini er kunnað um á fundi í Mentamálaráðnum í vikuni.
Setursráðið var heldur ivasamt til uppskotið til bygnað, m.a. tí at nýggja setrið og
granskingarlundin, sum eru so ójøvn í vavi og virksemi eru skipað undir sama stjóra.
Hesin stjórin kemur at vera veruligi rektarin, meðan rektarin á nýggja setrinum verður
avreiðslustjóri. Semja var um, at tað er neyðugt at koma við einum alternativum
uppskoti, tí so stórur dentur verður lagdur á bygnaðin í uppskotinum.
Niðurstøðan frá fundinum var, at rektarin bjóðar granskingastovnsleiðarunum og
rektarunum fyri Læraraskúlan og Sjúkrarøktarfrøðiskúlan til fundar sum allarskjótast
at umrøða alternativ uppskot til bygnað og annars visjónsuppleggini yvirhøvur.
Um útbúgvingarpartin segði setursráðið, at tað er í lagi, at tað ikki er meira ítøkiligt á
hægri útbúgvingarøkinum, ráðið fegnaðist um ásetingina, at tað eigur at verða sett
játtan av til “hóskandi tal av námsstyrkum árliga”. Setursráðið helt, at tað hevði verið
eitt gott hugskot at havt eftirútbúgvingarmøguleikar fyri fólkaskúla- og
miðnámsskúlalærarar á nýggja setrinum, her merkja vit ein vaksandi eftirspurning og
tørv.
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4.

Nýggj journalskipan. (J.nr. 0017-01858). Fundarskjal: Tilmæli frá
setursskrivaranum, dagfest 17.11.2006, 3 s. Setursskrivarin greiddi frá arbeiðinum.
Setursráðið tók undir við grundgevingunum og tilmælinum. Semja um, at málið má
hava høga raðfesting, so skipanin kann fáast at virka sum skjótast. Tilmælið samtykt.
Setursskrivarin arbeiðir víðari við málinum.

5.

Val av vararektara fyri tíðarskeiðið 1.12.06 – 30.11.07. (J.nr. 0011-01379). Elin
Súsanna Jacobsen vald til vararektara 1.12.06 – 30.11.07.

6.

Kunning frá deildunum o.ø.:
a. Fundur á Náttúruvísindadeildini 9.11.06. (J.nr. 0011-00013). Einki at
leggja afturat.
b. Fundur á Føroyamálsdeildini 16.11.06. (J.nr. 0011-00011). Einki at leggja
afturat.
c. Fundur á Søgu- og Samfelagsdeildini 21.11.06. (J.nr. 0011-00012). Einki at
leggja afturat.
d. Høgut fundur í Keypmannahavn 15.11.06. Einki at leggja afturat.

Avgreiðslumál:
7.

Úrslitið av valinum av studentaumboðum í megindeildarráðunum lestrarárið
2006/07 gjørdist:
a. Á Føroyamálsdeildini eru Sigfríður Abrahamsen og Randi Kúrberg vald,
Mortan Ólason Vang er varalimur
b. Á Søgu- og Samfelagsdeildini eru Janus á Ryggi og Elsa Johannesen vald,
Ragnar Joensen er varalimur
c. Á Náttúruvísindadeildini eru Jim á Horni og Noomi Gregersen komin í
ráðið uttan val.
At staðfesta. (J.nr. 0011-01887).
Staðfest.

8.

Námsskipan fyri M.S.Sc. í stjórnmálafrøði at staðfesta. (J.nr. 0042-01380).
Staðfest.

9.

Góðskriving. Søgu- og Samfelagsdeildin mælir til, at Hildur Eyðunsdóttir fær
lestur á Háskóla Íslands 30 einingar/credits góðskrivað sum hjánám 60 ECTS á
M.S.Sc.-útbúgvingini. At staðfesta. (J.nr. 0046-01947).
Staðfest.

10.

Próvdómaragóðkenningar. Eftir tilmæli frá Náttúruvísindadeildini er
Mentamálaráðið biðið um góðkenningar av Leif av Reyni, M.A. of Aquaculture,
framleiðsluleiðara á Vestlax og Per Johan Jacobsen, professara á Biologisk
Institut, Universitetet i Bergen ávikavist Innan aling og Innan evolutión. At

3
staðfesta. (J.nr. 0026-01525).
Staðfest.

Kunningarmál:
11.

Mánaðarjavni ultimo oktober 2006, nýtsla fyri alt setrið 14.598.700 kr = 76,6%
av játtanarkarmi uppá 19.070.00 kr. (J.nr. 0015-01595).

12.

Tiltøk hjá Trygdar- og Trivnaðarnevndini. (J.nr. 0011-01757):
a. Kunningarfundur 28.11.06 kl. 14 í Loftsstovu á Føroyamálsdeildini fyri øll
starvsfólk á setrinum um fyribyrging av trupulleikum og skaðum, ið
kunnu standast av (teldu)arbeiði
b. Tilboð til øll starvsfólk um hald við avsláttri í Yndi.

13.

Mentamálaráðið hevur biðið um viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um
broyting í løgtingslóg um útbúgvingarstuðulsskipanina. Setursskrivstovan hevur
svarað Mentamálaráðnum. (J.nr. 0010-01946).

14.

Ráðstevna “Nordiske sprog- og litteraturdage i København” 27.-28.11.06 á
Norðuratlants Brygguni. (J.nr. 0057-01961).

15.

Futuriblerne september 2006 árg. 34 nr 3, Tema: Hvad skal Danmark leve af om
10-15 år? Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse, Selskabet for
Fremtidsforskning.

Frágreiðing: Annika Sølvará

