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Umrødd evni:  

1. Stakgreinalestur 

Stakgreinalestur kann takast, tá talan er um tóm pláss. Skipanin byrjar í heyst fyri lesandi, 

sum fara undir nýggja útbúgving. Kostnaðurin hevur verið settur til 200 kr/ECTS. 

Roknistykki verður sett upp fyri kostnað. Søkjast kann um at sleppa undan gjaldi, um 

serligar umstøður eru. 

SíJ og JM seta upp útrokningar fyri kostnað av ymisku gjaldsskeiðunum og gera uppskot til 

orðingar, sum verða send hinum í leiðsluni 

2. Bygnaðarbroytingar (HPJ) 

a) Hoyringsskriv viðvíkjandi ætlaðu bygnaðarbroytingunum 

o Hoyringsskrivið er ikki orðað liðugt enn. SíJ og JM gera uppskotið liðugt.  

b) Setanarskeiðið í avtalunum við verandi deildarleiðarar 

o Setanin hjá deildarleiðarunum gongur út 31. juli, so setanirnar mugu  leingjast, tí 

bygnaðarbroytingarnar eru ikki klárar at seta í verk til ta tíð.  

3. Kl. 10 – AKM kunnar um intranet, greinasavn og heimasíðu (JM) 

Greinasavnið er komið væl áleiðis. Ætlanin er at fáa Greinasavnið út sum skjótast og at 

Setrið kunnar um savnið. 

Greinasavnið má hava ein redaktiónsbólk at varðveita dygdina og taka sær av arbeiðinum 

framyvir.  

Intranetið er um at verða klárt. Redaktiónsbólkurin hevði ætlanir um at leggja fram fyri 

starvsfólkunum fyri summarfrítíðina, men hetta varð av ongum. Ætlanin er heldur at kunna 

um intranetið umvegis teldupost í summarfrítíðini, og hava ein kunningarfund fyri øllum 

starvsfólkum eftir summarfrítíðina.  

Leiðslan tekur spurningin um LDAP upp við Føroya Tele skjótast gjørligt.  
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4. Lýsing av tíðaravmarkaðum størvum á SFD (HPJ) 

Tað er trupult at útvega eitt greitt yvirlit yvir undirvísingartímanýtsluna hjá starvsfólkunum 

á SFD. Arbeitt verður við at gera yvirlitið greiðari.  

HPJ ger tilmæli at leggja fyri leiðsluna aftur. 

5. Starvssetanir á SSD (MM) 

Er viðgjørt. 


