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Fundarfrásøgn 
 

Heiti: Leiðslufundur 
Sendast til: Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Jørgen Meitilberg (JM), Malan Marnersdóttir 

(MM) og Hans Pauli Joensen (HPJ) 
Til staðar á 
fundinum vóru: 

SíJ, JM, MM, HPJ og Randi Frederiksberg (RF) 

Skrivað hevur: RF 
Fundartíð: Týsdagur, 4. desember 2012, kl. 9 til 12 
Fundarstað: Kt-høli 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Mál frá seinasta fundi 

o Góðkenning av námsskipanum. 

Setrið viðgerð námsskipanina fyri SRFS, ímeðan hon verður týdd til enskt. Næsta 

námsskipan sum skal viðgerast verður tann fyri bachelor í føroyskum. JM tekur sær 

av at fyrireika málini, ella at fáa annan at leggja fram. Fundurin fyri SRFS verður 11. 

desember kl. 10. 

o Reglur um gjaldsskeið 

Uppskot til felags reglur um skipan og gjald fyri stakgreinalestur (herundir 

parttíðarlestur) skal gerast fyri alt Setrið. JM og SíJ gera uppskot til yvirskipaðar 

leiðreglur, sum skulu verða grundarlag undir víðari viðgerðini. Málið verður víðari 

viðgjørt á næsta leiðslufundi.  

 

2. Fíggjarstøðan 2012 og fíggjarætlanin 2013 (SíJ) 

Játtanin sær út til at halda. Raðfestingar fyri restina av árinum verða gjørdar í næstum. 

Ynski skulu sendast til fíggjarleiðaran. Umrøtt varð, hvørt lásaskipanin, sum verður brúkt 

fyri restina av Setrinum, skal raðfestast fyri NVD og Ovastovu í ár. 

NÁD hevur eina stóra orkunýtslu orsakað av vánaligari bjálving og 

oyðiløgdum/punkteraðum rútum. Setrið eigur at seta seg í samband við Landsverk, fyri at 

fáa bøtt um støðuna, so at orkunýtslan gerst minni og inniumhvørvi á NÁD gerst betri. JM 

fylgir málinum upp. 

 

MM legði fram uppskot um fíggjarætlan fyri sína megindeild, býtt á deildir og grundað á 

søgulig tøl. 

 

SSS ger eina líknandi greining, sum er gjørd fyri tær tvær megindeildirnar. Eftir at hetta er 

gjørt, verða hesar útgreiningarnar brúktar sum grundarlag undir fíggjarætlanini fyri 2013, 

sum skal staðfestast í desember. 
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JM skal setast inn sum góðkennari av rokningum fyri SSS. 

 

3. Uppskot um nýtt heiti til Sjúkrarøktarfrøðiskúlan 

Leiðslan staðfesti uppskotið frá SRFS um nýtt navn, sum verður Sjúkrarøktarfrøðideildin og 

enska heitið verður Department of Nursing. Stýrið skal góðkenna nýggja heitið, áðrenn tað 

verður almannakunngjørt – rektarin sendir Stýrinum uppskotið til góðkenningar, áðrenn 

tað fer frá. 

 

4. Hagtølini til Fíggjarnevndina 

Gingið varð ígjøgnum tølini.  

 
5. Ymiskt 

a) JM kunnar um at: 
o 16 umsókir eru innkomnar til skrivarastarvið á NÁD. 
o Visitkortini eru komin og eru á enskum og føroyskum. 
o Bowling verður áðrenn jólaborðhaldið og starvsfólk á øllum deildum eru vælkomin. 
o Setrið hevur fingið tilboð uppá jólapakkar til starvsfólk. JM hevur samskift við 

Fíggjarmálaráðið um hvørt hetta er í lagi og hevur fingið boð um, at gávur undir 500 
pr. starvsfólk, er í lagi. JM kunnar á jólaborðhaldinum. 

 
b) Heimasíðupunktið ”Um Setrið” og ”Regluverk” 

JM hevur ábyrgd av, at farið verður ígjøgnum heimasíðuna og at gomul og 
ótíðarhóskandi skjøl verða tikin burtur. 
 

c) HPJ kunnar um, at 10 umsóknir eru komnar til lektarastarvið í orkuverkfrøði. 
 

d) Innlitsumbøn viðgjørd. JM kannar málið víðari og vendir aftur til MM áðrenn 14. 
desember. 
 

e) Útlendsk starvsfólk 
Setrið eigur at víðka sín starvsfólkapolitik til eisini at umfata útlendsk starvsfólk á 
Setrinum. Málið verður tikið upp á næsta fundi til víðari viðgerð. 
 

f) NÁD hevur gjørt uppskot um reglur fyri luttøku- og møtiskyldu fyri NÁD, sum leiðslan 
skal viðgera og taka støðu til. Skjal fyriliggur. 
Málið verður viðgjørt á fyrsta fundi í nýggja árinum. Tá verður deildarleiðarin á NÁD við 
á fundinum at leggja málið fram. MM ger avtalu við deildarleiðaran. 
 

g) Mannagongdir fyri tilnevning av metingarfólkum í samband við setan av vísindastørvum 
Dekanur hevur ábyrgd av at finna metingarfólk og gera avtalur við tey. SSS avgreiðir 
tilnevningina og sendir umsóknir og annað tilfar til metingarfólkið. 
 

h) Prentmiðstøð 
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Leiðslan umhugsar at samskipa prentingina av undirvísingartilfari. Verður tikið til 
viðgerðar saman við KT-tænastuni á Setrinum. 

 
6. Góðkenning av fundarfrásøgn 

Er gjørt. 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 18. desember kl. 9 til 12 


