Fundarfrágreiðing frá stýrisfundi nr.1/2012
Dagur og klokkutíð: Mikudag 07. mars 2012 kl. 09.00 – 16.00
Fundarstaður: Søgu‐ og samfelagsdeildin , Jónas Broncks gøta 25, 4. h
Til staðar: Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður, Winny í
Pætursastovu, Ása Róin, Juanna Joensen og Sunniva Klæmintsdóttir Olsen, stýrislimir, Sigurð í
Jákupsstovu, rektari og Páll Isholm, fyrisitingarstjóri, Malan Marnersdóttir, dekanur og Hans
Pauli Joensen, dekanur.
Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, var til staðar undir viðgerðini av málunum 3 og 4.
Tove Bull, stýrislimur fekk ikki møtt orsakað av ólagi á flogferðsluni.
Stýrisfundur 1/2012
1. Góðkenning av dagsskrá
‐ Góðkend
2. Góðkenning av fundarfrágreiðing 4/2011 frá stýrisfundi 21. november 2011
‐ Góðkend
3. Roknskapur 2011
‐ Fyribils roknskapur bleiv lagdur fram og vísir eina javnvág við einum lítlum
yvirskoti. Fyribils roknskapurin bleiv tikin til eftirtektar og endaligur roknskapur
verður lagdur fram saman við ársfrágreiðingini á komandi stýrisfundi.
4. Fíggjarætlan 2012
‐ Rektarin legði fíggjarætlan og lyklatøl fram. Fíggjarætlanin javnvigar við
nettoútreiðslujáttan uppá 68.797,‐ og verður virksemið lagað til, so ætlanin heldur.
Frágreiðingin bleiv tikin til eftirtektar.
‐ Fíggjarætlan fyri 2013 verður løgd fyri Stýrið til góðkenningar á komandi
stýrisfundi í mai mánaði, og eigur hon at endurspegla nýggja bygnaðin á
Fróðskaparsetrinum.
5. Lestrarmøguleikar og upptøka 2012 (og 2013)
‐ Rektarin legði fram. Allar útbúgvingar verða bodnar út í summar og ein felags
kunning og marknaðarføring fer fram í seinnu helvt av mars mánaði og fram til
umsóknarfreistina, sum er 2. juli.
‐ Fráfallstrupulleikin varð umrøddur. Dentur eigur at leggjast á at fáa meira vitan til
vega um orsøkirnar til fráfallið, so man málrættað kann loysa hendan trupulleikan.
6. Nýggjar útbúgvingar í matfrøði og fjølmiðlafrøði
‐ Eftir ynski frá landsstýrismanninum í mentamálum eru álit skrivað um matfrøði og
fjølmiðlafrøði. Hesi blivu umrødd, og hesar útbúgvingar skulu nú greinast neyvari,

við atliti til møguligari implementering í 2013. Leiðslan kemur við tilmæli til
komandi stýrisfund um, hvussu hetta kann fara fram.
7. Virkisætlan (strategi og langtíðarmál)
‐ Átøk 2012
o Menna samstørv við sektorgranskingarstovnar
o Menna samstørv við vinnulívið
o Menna samstørv við universitet í øðrum londum
o Menna tilboð innan fjarlestur (Blended learning)
‐ Onnur møgulig langtíðarmál:
o Gagnnýtsla av varandi orkukeldum
o Betri og burðadyggari tilfeingisgagnnýtsla
o Snildari kunningar‐ og samskiftistøkni
o Burðardygg samfelagsmenning
o Fjølmiðlagransking, miðlan og miðlar
o Umhvørvisgóðska,( dálking, biodiversitet, vatngóðska, djóralív … )
o Veðurlagsbroytingar, samfelagsávirkan
o Máltøka og skriftmál
o Biotøkni og heilsa
o Matfrøði (av grunni til munni)
o Avbjóðingar í heilsu‐ og almannaverkinum vegna broyttari
fólkasamanseting
o Oljuleiting á gosgrýtisleiðum
8. Bygnaður FF
‐ Rektarin greiddi frá nýggjum setanum í leiðsluni og at settir vóru deildarleiðarar á
ymisku deildirnar, nú Setrið er skipað sum tvær megindeildir.
‐ Rektarin legði fram um skipan av fyrisiting, og at leiðslan í løtuni viðger hvørjar
uppgávur skilabest er at miðsavna og hvørjar liggja best úti á deildunum.
‐ Rektarin legði fram uppskot til ensk starvsheiti og megindeildarheiti og avgjørt
varð at leiðslan ger tilmæli til komandi fund.
9. Eftirmeting av Setrinum
‐ SíJ kunnaði um metingararbeiðið, sum sambært lóggávuni skal gerast í 2012, og
legði fram eina dispositión yvir, hvat ein góðskuskipan fyri Setrið eigur at
innihalda. Leiðslan vendir sær til MMR viðvíkjandi samskipan av eftirmetingar‐
arbeiðnum og manning av einum uttanhýsis serfrøðingabólki.
10. Ymiskt
Skrivað hevur PI

