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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, 27. november 2012, kl. 9 til 11 
Fundarstað: Setursskrivstovan (SSS) 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Skipan av fundarskráum. 
Vit miða eftir at frágreiðingin verður góðkend, áðrenn fundurin er lokin. 
 

2. Setursdagur verður 17. mai – setursráðstevna fyri almenninginum og politisku skipanini. 
Ráðstevna við vísindaligum framløgum frá Setrinum. Dekanarnir skipa fyri og venda aftur 
við meira nágreiniligari skrá seinni.  
 

3. Val av stýrislimum, kunning 
Valfundir verða hósdagin 29. november kl. 15 fyri starvsfólk og týsdagin 4. desember fyri 
lesandi. Báðir fundirnir verða á Østrøm. 
Valið verður 11. desember. Í fjør var valnevndin úti á deildunum við kassunum, fyri at økja 
um valluttøkuna, sum søguliga hevur verið lág. 
 

4. Góðkenning av námsskipanum 
Mannagongdirnar viðvíkjandi nýggjum námsskipanum skulu endurskoðast. Nýggjar 
námsskipanir  eiga at verða góðkendar av leiðsluni á Setrinum, áðrenn tær verða sendar 
øðrum myndugleikum til góðkenningar. Leiðslan fer á komandi fundum at viðgera 
nýggjastu námsskipanirnar. 

 
5. Vantandi reglur um gjaldsskeið 

Í løtuni eru ymiskar reglur galdandi fyri gjaldsskeið á deildunum. Tørvur er á, at alla deildir 
hava eins reglur um gjaldsskeið. Hetta fer at geva Setrinum betri møguleika at marknaðar-
føra seg miðvíst. Arbeiðast skal við at gera eitt skeiðskatalog yvir gjaldsskeið, sum skal 
leggjast á heimasíðuna. 
 
Tað var umrøtt, um fólk sum ikki eru innskrivað til eina fulltíðarútbúgving á Setrinum skulu 
gjalda fyri skeiðini tey taka. 
 

6. Próvtøkureglur 
Ávísar próvtøkureglur eru ógreiðar. Serliga tá kemur til endurpróvtøkur. Leiðslan fer at 
áseta neyvari reglur fyri hesum. Dekanurin á Hugvísindadeildini kannar, hvussu hetta 



Setursskrivstovan, Fróðskaparsetur Føroya 
 

                                                                     Síða 2 av 2  

verður loyst í øðrum londum, og leiðslan tekur málið upp á seinni fundi, tá fleiri upplýsingar 
fyriliggja.  
 

7. Merit-leiðreglur 
Spurningurin varð reistur, um hvørt mark skal vera fyri, hvussu stórur partur av eini 
útbúgving kann verða tikin á øðrum universiteti. Leiðslan fer at viðgera málið nærri. 
 

8. Kunning um status í arbeiðinum at umleggja KT tænastuna 
Avtalan er undirskrivað og miða verður eftir, at nýggja postskipanin verður virkin fyri jól. 
 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 4. december kl. 9 til 11 

 


