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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, 18. desember 2012, kl. 9 til 11 
Fundarstað: SSS 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Reglur um gjaldsskeið, JM og SíJ leggja fram uppskot. 

Framløgan útsett. 

 

Kostnaðaráseting má gerast fyri netskeið í føroyskum fyri útlendingar á 10 ECTS, sum eftir 

ætlan byrjar í februar. Hetta fyrsta skeiðið er eitt royndarskeið. JM og MM áseta kostnaðin. 

Eftir fyrsta skeiðið verður kostnaðurin endurskoðaður. 

 

2. Yrkisheiti á SFD 

Teldupostur frá SFD tann 13. desember er viðgjørdur. Leiðslan ynskir at starvsheitið 

námslektari verður nýtt á báðum megindeildunum. Leiðslan heitir á SFD og NÁD at gera eitt 

fyrsta uppskot til leist fyri gongdina frá námslektara til lektara. Ætlanin er at fáa í lag fund 

við NÁD og SFD í februar at viðgera leistin. HPJ kunnar SFD og MM kunnar NÁD. 

 

3. Ymiskt 

a. Ársætlanir 

Rektarin ynskir at seinasta freist at lata inn ársætlanirnar er 31. januar. HPJ hevur 

fingið ein leist, sum verður brúktur á universitetinum í Stavanger og sendir hinum í 

leiðsluni til íblástur.  

 

b. HPJ kunnar um ynski at fáa skeiðslýsingar úr Próvbókini út á heimasíðuna. HPJ og 

Gunnar Restorff hava havt fund við Nema um evnið. Niðurstøðan av fundinum var, at 

uppgávan skal útgreinast nærri. Kostnaðarmetingin liggur niðanfyri 35.000 kr.  

 
Serstakur fundur er settur á skrá til hósdagin 7. februar, har ein framtíðar skipan fyri 

Setrið verður viðgjørd. SíJ fyrireikar fundin. 

 

4. Nýggj námsskipan á SFD, Súsanna Mortensen leggur fram kl. 10 
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Útsett til 15. januar 2013. JM ger nýggja avtalu við SM. 

 

5. Góðkenning av fundarfrásøgn 

Er gjørt. 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 15. januar 2013, kl. 9 til 12 


