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Fundarfrásøgn 
 

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

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

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

Skrivað hevur: RF 
Fundartíð: Týsdagur, 3. september 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað: SSS 
 
 
Umrødd evni:  

1. Bygnaðarbroytingar 

o Status viðvíkjandi ætlaðu bygnaðarbroytingunum 

Tá hoyringarfreistin er farin, skulu innkomnu hoyringarskrivini viðgerast og ætlan gerast liðug 

fyri, hvussu útbúgvingarleiðarar, lestrarráð, deildarskrivstovuheimildir og –uppgávur skulu 

skipast, og hvussu megindeildarumsitingarnar skulu skipast og hvørjar heimildir tær skulu 

hava 

 

o Hoyringarskriv viðvíkjandi ætlaðu bygnaðarbroytingunum  og innkomnar viðmerkingar 

Higartil eru trý hoyringarskriv innkomin. Øll hoyringarskriv verða viðgjørd, tá freistin er farin 

 

o Skriv er sent leiðsluni og stýrinum frá NÁD viðvíkjandi bygnaðinum á Setrinum 

Skrivið verður viðgjørt á komandi stýrisfundi 

 

o Setanarskeiðið í avtalunum við verandi deildarleiðarar 

Setanarskeiðini hjá verandi deildarleiðarum ganga út 31. oktober 2013  

2. Tíðaravmarkaðar setanir á SFD. HPJ fyrireikar og leggur fram málið til viðgerðar 

Málið lagt fram og umrøtt. Málið skal lýsast betur og skal síðan aftur á leiðslufund. 

3. Ósamsvar ímillum starvsskipan og lønarsáttmála. MM kunnar um málið 

Adjunktar, sum hava ph.d., fáa ph.d./lektaraviðbót. Tí er eingin lønarmunur á adjunktum og 

lektarum. Fyrisitingarstjórin og fíggjarleiðarin taka málið upp við lønardeildina. 

4. Kunning um gongdina í arbeiðinum við trivnaðarkanningini. JM kunnar um málið 

JM ger tilmæli at leggja fyri samstarvsnevndina. Fundur verður í samstarvsnevndini 27. 

september. 

5. Námsskipanin til ískoytisútbúgvingina á SFD er dagførd sambært nýggju kunngerðini. HPJ 

fyrireikar og leggur fram málið til viðgerðar 
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Málið lagt fram. Fyrisitingarstjórin ger tillagingar og  sendir síðan málið til leiðsluna til 

endaliga góðkenning. 

6. Adjungering av lektara frá Aarhus Universitet til SFD. HPJ kunnar um málið 

HPJ kunnaði um málið 

7. Stakgreinalesandi (HPJ) 

a) Skulu starvsfólk frá stovnum, ið Setrið samstarvar við, vera undantikin kravinum um gjald fyri 

stakgreinalestur? 

Øll, ið velja at fara undir stakgreinalestur, skulu gjalda fyri skeið, uttan starvsfólk á Setrinum og 

tey sum eru innskrivaði á Setrinum til fulltíðarlestur. 

b) Hvussu skulu lesandi gjalda fyri stakgreinalestur? 

Peningurin fyri stakgreinalestur fer á eina inntøkukonto hjá Setrinum.  Fyrisitingarstjórin og 

fíggjarleiðarin gera eina mannagongd fyri gjald av skeiði og kunna deildarskrivarar, sum geva 

lesandi boð 

Næsti fundur: 

17. september 


