Fróðskaparsetur Føroya

11. mars 2011

Frágreiðing til stýrisfund nr. 1/2011
Dagur og klokkutíð:

Hósdagin 3. mars 2011 kl. 09.00 – 19.00

Fundarstað:

Jónas Broncks gøtu 25, 4. hædd

Til staðar:

Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður,
Juanna Joensen, Winny í Pætursastovu, Ása Róin, Tove Bull, Rebekka
Eið, stýrislimir, Jóan Pauli Joensen, rektari og Rúna Hjelm,
fyrisitingarstjóri.
Jan Mortensen var partvís burturstaddur undir viðgerðini av máli 6.
Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, var til staðar undir viðgerðini av
málunum 3 og 4. Undir viðgerðini av máli 6 vóru hesi til staðar
umframt stýri, rektara og fyrisitingarstjóra: Turið Sigurðardóttir,
dekanur á Føroyamálsdeildini, Jóannes Hansen, rektari á
Læraraskúlanum, Súsanna Mortensen, rektari á
Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum, Hans Pauli Joensen, dekanur á
Náttúruvísindadeildini og Jens Christian Svabo Justinussen,
vísindastarvsfólk á Søgu- og samfelagsdeildini.

Dagsskrá:
1.

Góðkenning av 4/2010 stýrisfundi 22.-23. november 2010
Fundarfrásøgn 4/2010 varð góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá
Dagsskráin varð góðkend við einari viðmerking um, at mál 12 ístaðin verður eitt mál til
viðgerðar.

3.

Fíggjarstatus fyri 2010. (J.nr. (3) 10-12-20070015).
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing fyri fíggjarárið 2010. Roknskapurin fyri fíggjarárið
2010 er endaliga uppgjørdur. Samlaði raksturin hjá Fróðskaparsetri Føroya hevur hildið seg
innan fyri nettoútreiðslujáttanina, tó við einum minni avlopi, íroknað óvæntaða hallið viðv.
játtanini til eftirútbúgving av
lærarum. Stýrið góðtók frágreiðingina.
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4.

Fíggjarætlanin fyri 2011. (J.nr. (3) 10-12-20070018).
Fyrisitingin sendir stýrinum eitt uppskot til fíggjarætlan í viku 16.,

5.

Fíggjarviðurskifti 2012. (J.nr. (3) 10.11.01-20070011).
Tá stýrið hevur raðfest, hvussu bygnaðurin og útbúgvingartilboðið fyri 2012 verður, sendir
fyrisitingin stýrinum eina fíggjarætlan fyri 2012 til góðkenningar.

6.

Útbúgvingarpolitikkur á Fróðskaparsetrinum. (J.nr. (3) 10-40-20070045).
Umboð fyri leiðsluna á deildunum vóru til staðar undir viðgerðini av hesum máli, og ætlanin
var at kjakast um ein útbúgvingarpolitikk fyri Setrið við støði í millum øðrum hesum
spurningum:
•

Hvørjar lærugreinir og útbúgvingar skal Fróðskaparsetrið (FF) bjóða út?

•

Skal FF hava upptøku av nýggjum lesandi til allar útbúgvingarnar á hvørjum ári?

•

Skal FF satsa uppá bachelorútbúgvingar ella masterútbúgvingar?

•

Skal FF menna fjarlestur við fleiri av útbúgvingunum, og hvussu skal hetta skipast (t.d. grundskeið,
valskeið, mark fyri hvussu stórur partur kann vera fjarlestur?)?

•

Skal FF økja um útbúgvingartilboðið við reinum fjarlestrarútbúgvingum?

•

Skal FF bjóða serligar granskaraútbúgvingar á bachelorstøði so sum jarð- og havfrøði?

•

Skal FF fíggja fleiri PhD-verkætlanir?

•

Skal FF bjóða PhD-skeið ella PhD-útbúgvingar út?

•

Skal FF hava felags lestrarbyrjan og longd av lestrarhálvum?

Tað vísti seg tó, at frágreiðingarnar um útbúgvgingartilboð, tal av lesandi v.m. frá
deildarumboðunum tók so mikið drúgva tíð, at komið varð ikki á mál við spurningunum. Nakrar
niðurstøður frá fundinum vóru tó, at:
•

tað er stýrið, sum framyvir skal góðkenna lærugreinir og útbúgvingartilboð á Setrinum

•

fjarlestur kann verða eitt gott íkast til útbúgvingarnar sum verða bjóðaðar út á Setrinum

•

Føroyamáldeildin hevur ynski um at bjóða fjarlestrarskeið út sum eitt tilboð til onnur
universitet

•

Søgu- og samfelagsdeildin er farin frá at taka bachelorlesandi inn 3.-4. hvørt ár til at
taka lesandi inn á hvørjum ári

•

Sjúkrarøktarfrøðiskúlin hevur ætlanir um at bjóða masterskeið út frá 2012. Hetta verða
gjaldsskeið, og ætlanin er eisini at samstarva við Søgu- og samfelagsdeildina um hesi
skeið

•

tørvur er á at menna lestrarvegleiðingina á Setrinum

•

Setrið merkir ein stóran eftirspurning eftir útbúgvingum, og kappingin er hørð um
flestu lestrarpláss

•

tað er sera ójavnt, hvussu stórt fráfallið er av lesandi frá útbúgving til útbúgving

•

tað er stórur áhugi fyri at bjóða útbúgvingar og eftirútbúgvingarskeið út, sum eru lagaði
eftir samfelagsliga eftirspurninginum, men resursir mangla
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•

fleiri deildir eru í ferð við at dagføra útbúgvingarnar. Hetta vísir seg at vera sera
orkukrevjandi, og tí er ikki nógv yvirskot í løtuni til at gera útbúgvingarætlanir fleiri ár
fram

•

semja er um, at Setrið skal hava eina skeiðsskrá, sum er eitt yvirlit yvir øll skeið, sum
Setrið bjóðar út. Skeiðsskráin skal liggja á heimasíðuni

•

skeiðsyvirlitið eigur at verða dagført, soleiðis at skeiðini eru liðug 2 ár frammanundan,
tey verða bjóðað út

•

deildirnar hava ynski um fleksibilitet og fjølbroytni í útbúgvingunum, sum bjóðaðar
verða út á Setrinum

•

dekanarnir meta tað vera størri møguleiki fyri tvørgangandi samstarvi um
masterútbúgvingar og –skeið og PhD-skeið

Á komandi stýrisfundi verður væntandi málið tikið upp aftur til viðgerðar. Til henda fundin
fer stýrið at heita á deildirnar at koma við útbúgvingarætlanunum fyri tvey ár fram.
At enda legði stýrisformaðurin eitt uppskot fram um, at rektarin, dekanarnir og
fyrisitingarstjórin skulu skipa fyri einari vísindaligari ráðstevnu fyri føroyskum
politikarum. Ætlanin við ráðstevnini verður at lýsa “virksemi á Fróðskaparsetri Føroya við
serligum denti á javnvágina millum útbúgvingartilboð og gransking”. Miðað verður ímóti,
at ráðstevnan verður áðrenn summarfrítíðina 2011. Dekanarnir og stýrið tóku undir við
hesum ætlanunum, og málið verður tikið upp á komandi dekanfundi.

7.

Bygnaðar- og strategitilgongd. (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Undir viðgerðini av hesum máli varð nýggi bygnaðurin á Fróðskaparsetrinum viðgjørdur.
Viðmerkingarnar frá dekanunum vóru somuleiðis umrøddar. Í viðgerðini legði stýrið serliga
dent á, at høvuðsendamálið við bygnaðarbroytingunum var at menna tvørvísindaliga
gransking og undirvísing og fyrisitingarligt samstarv, og at ein av høvuðsuppgávunum hjá
dekanunum fór at verða at arbeiða fyri samstarvi millum eindirnar á Setrinum.
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Bygnaðardiagramm fyri nýggja bygnaðin á Setrinum:

Stýrið fyri
Fróðskaparsetur
Føroya

Rektarin á
Fróðskaparsetri
Føroya
Fyrisitingarstjórin og miðfyrisitingin

Dekanurin og Megindeildin
fyri hug-, samfelags og
námsvísindi

Starvsfólk

Dekanurin og Megindeildin fyri náttúru- og
heilsuvísindi

Starvsfólk

Stýrið áleggur nýggja rektaranum, dekanunum og fyrisitingarstjóranum at gera eitt tilmæli
til stýrið um nýggjan bygnað fyri megindeildirnar á Setrinum. Dentur varð serliga lagdur á,
at rektarin í samráð við læraraskúlan og sjúkrarøktarskúlan tryggjar, at skiftið til nýggjan
bygnað nervar upptøku og skúlabyrjan eftir summarfrítíðina sum minst.
Reglugerðin um størv á Fróðskaparsetrinum bleiv samtykt við smærri viðmerkingum. Stýrið
hevði ikki viðmerkingar til reglugerðina fyri skipan av Fróðskaparsetrinum, og hon varð tí
endaliga samtykt.
8.

Grafiskur samleiki. (J.nr. (3) 10-00-20070013).
Fyrisitingarstjórin legði fram eitt uppskot frá Sendistovuni til grafiskan samleika, sum stýrið
tók undir við. Stýrið heitir á Føroyamálsdeildina at átaka sær at rættlesa orðingina um
visjón, missión og virðir, soleiðis at málið verður góðskutryggjað. Stýrið heldur tað vera
umráðandi, at heimasíðusamleikin eisini verður broyttur samsvarandi grafiska samleikanum.

Kunning:
9.

Kunning um nýggj og farin starvsfólk á Fróðskaparsetrinum
Fyrisitingarstjórin kunnaði um nýggj starvsfólk, sum eru sett á Fróðskaparsetri Føroya síðani
seinasta stýrisfund.

10.

Kunning um dekanfundir. (J.nr. (3) 10-01-20070020).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um dekanfundirnar 14. desember 2010 og 25. januar 2011. Á
fyrra fundinum vóru dekanarnir millum annað kunnaðir um strategiarbeiðið og ætlanirnar,
stýrið hevði við nýggjum bygnaði á Setrinum. Millum framløgurnar á fundinum í januar
vóru fjarlestur og KT-trygd . Onnur evni, sum vórðu tikin upp á hesum fundi, vóru millum
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onnur: Umsóknarfreist fyri útbúgvingarnar á Setrinum, eftirmeting av kunningartiltøkunum
fyri útbúgvingarnar á Setrinum og kunning um fíggjarviðurskifti.
11.

Kunning um dagføringar av lógum og kunngerðum. (J.nr. (3) 10-00-20070026, (3) 10-

00-20070027 og (3) 10-00-20070014).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um arbeiðið við dagføringum av løgtingslógini um
Fróðskaparsetur Føroya og útbúgvingarkunngerðunum fyri Fróðskaparsetur Føroya og
Sjúkrarøktarfrøðiskúla Føroya.
12.

Kunning um setan av nýggjum rektara. (J.nr. (3) 10-21.01-20070011).
Stýrisformaðurin kunnaði um samskiftið við Mentamálaráðið um flokking av
rektarastarvinum. Stýrið var samt um, at so skjótt flokkingin av rektarastarvinum er
avgreidd, verður starvið lýst leyst. Stýrið setur sær sum mál, at ein innstilling til
rektarastarvið skal vera klár til støðutakan á stýrisfundinum síðst í mai. Stýrisformaðurin fer
at heita á stýrið um heimild til at seta ein setanarbólk millum funda.

13.

Samskipað upptøka. (J.nr. (3) 10-49-20070024).
Fyrisitingarstjórin greiddi frá gongdini í hesum máli. Samskipað upptøka er skipað sum ein
verkætlan við einum stýrisbólki mannaður við rektaranum á Fróðskaparsetrinum,
dekanunum og rektarunum á Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum og Lærarskúlanum. Stýrisbólkurin
hevur orðað og góðkent endamálsorðingina við verkætlanini, sum ljóðar soleiðis:
“Endamálið við samskipan av felags upptøku av lesandi á Setrinum er at fáa minni og betri
umsiting [á økinum].” Stýrisbólkurin hevur góðkent arbeiðsbólkin, sum er mannaður við
fimm skrivarum umboðandi allar deildir á Setrinum, einum skrivara frá Setursskrivstovuni
og fyrisitingarstjóranum. Fyrisitingarstjórin er verkætlanarleiðari, og ein av skrivarunum er
verkætlanarleiðari 2. Higartil hevur arbeiðsbólkurin havt tríggir fundir.

14.

Innanhýsis samstarvsnevnd. (J.nr. (3) 10-01-20070036).
Fyrisitingarstjórin kunnaði um starvsfólkafundin 23. februar, har hon hevði greitt
starvsfólkunum frá avgerðini hjá stýrinum um, at sett verður ein samstarvsnevnd á Setrinum.
Umleið 40 starvsfólk vóru møtt til fundin, og í fundarfrágreiðingini verður greitt soleiðis frá
fundinum:
Tað var eitt sindur av kjaki um, hvør og hvussu hesi umboð skuldu veljast. Kjakið endaði við
einari semju um, at álitisfólkini hjá Akademikarafelag Føroya, Starvsmannafelagnum og
Felagnum Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar skulu umboða starvsfólkini á
Fróðskaparsetrinum í samstarvsnevndini.
Stýrið tekur kunningina til eftirtektar og heitir á rektaran um at útpeika tvey fólk afturat sær í
innanhýsis samstarvsnevndina umboðandi leiðsluna á Setrinum.

15.

Felags lestrarbyrjan og longd av lestrarhálvum. (J.nr. (3) 10-40-20070041).
Eftir áheitan frá dekanunum tekur stýrið undir við, at skúlaárið á Setrinum byrjar 15. august
og endar 1. juli. Fyrisitingin kunnar Studna um hesa avgerðina. Skipað verður fyri felags
innleiðsluskeiði fyri øll nýggj lesandi á Setrinum við skúlaársbyrjan.

16.

Fundarætlan fyri heystið 2011
Stýrisfundirnir í heyst verða mánadagin 5. september 2011 og mánadagin 21.november
2011.
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