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1. Kunning um status í arbeiðinum at umleggja KT-tænastuna 

Rektarin kunnar um komandi KT-loysnir. Tænastan, sum verður keypt frá FT, inniheldur 
hýsing og ymiskar aðrar tænastur. Nýggja loysnin skuldi leysgivið ressursir og minka um 
íløgurnar í KT-útgerð, eins og ætlanin er, at KT-vørðarnir verða knýttir tættari at 
megindeildunum. 

Ein tann størsta uppgávan verður at flyta data frá GroupWise (GW) til Outlook, men Setrið 
brúkar danska fyritøku, sum er von við at flyta yvir og tí skuldi hetta ikki verið ein 
trupulleiki. 

Rektarin greiðir frá, at til ber at stovna terminalservara-brúkara til teirra, ið brúka 
standardskipanir. Terminalservara gevur eisini møguleika fyri fjaratgongd. 

 

2. Avrikssáttmálin 

Rektarin kunnar um tankarnar aftan fyri uppskotið um avrikssáttmála og tey 22 punktini, 
sum eru orðað í sáttmálanum. 

Semja er um, at eitt nýtt punkt í sáttmálanum kundi verið at áseta mál, sum lýsa hvussu 
verandi undirvísarar fáa nomið sær granskingarførleikar. 

Deildarleiðarin á NVD er við at menna eina elektroniska eftirmetingarskipan av 
undirvísingini. Ætlanin hjá leiðsluni er næstu tíðina at fáa yvirlit yvir, hvørjar 
eftirmetingarskipanir ymsu deildirnar brúka. 

Punkt 5 – Á NÁD skráseta undirvísarar hvussu tey býta sína tíð ímillum gransking og 
undirvísing. Deildarleiðarin á SRFS greiddi frá, at hetta punktið hevur verið til viðgerðar á 
deildini og at arbeitt verður við hesum. Deildarleiðarin á NVD greiddi frá, at hann hevur 
arbeitt við hesum á deildini, men bert fyri undirvísingini.  

Til ber at hyggja at, hvussu ymisk universitet og fakultet skipa býtið ímillum gransking og 
undirvísing.  
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Deildarleiðarar eru samdir um, at tað er ein góð loysn at arbeiða við ársætlanum.  

Punkt 16 – NÁD arbeiðir við at fáa í lag samstarv við RUC og Danmarks Pædagogiske 
Universitet, um at lesandi halda fram lesnaðin har. 


