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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, 24. september 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað: SSS 
 
 
Umrødd evni:  

1. Upptøkukrøv til stakgreinalestur. MM fyrireikar og leggur málið fram til viðgerðar. 

Upptøkukravið til stakskeið á bachelorstigi er miðnámsprógv ella samsvarandi. Upptøkukravið til 

stakskeið á masterstigi er bachelorprógv ella samsvarandi. Hvør umsøkjari verður mettur sær. 

2. Starvsfólkaviðurskifti á SFD – uppfylging (HPJ) 

Leiðslan arbeiðir saman við SFD um at finna eina loysn viðvíkjandi manningini á deildini. 

3. Hølisviðurskifti í Jónas Broncks 

JM arbeiðir víðari við málinum at útvega nýggjar skrivstovur í Jónas Broncks. Dekanarnir greina 

tørvin á skrivstovum og undirvísingarhølum á staðnum. 

4. Status við ætlaðu bygnaðarbroytingunum 

Fleiri hoyringarskriv innkomin. Fundur ásettur 8. oktober at viðgera innkomin hoyringarskriv. 

5. Ymisk kunning og umrøða (SíJ) 

a) Strategiarbeiðið 

Kunningarskriv sendast til starvsfólk um hvussu gongur við arbeiðinum. Hvussu langt tað er 

komið og hvat fer at henda í heyst. 

b) Felags góðskutryggingarskipan 

Sjøtul er settur á at greina, hvussu ein felags góðskutryggingarskipan kann mennast. Uppskot til 

hvussu arbeiðast skal víðari, verður lagt fyri leiðsluna í næstum. 

c) Fundur við metingarpanel (Jón Torfi Jónasson, Linda Nielsen og Jürg Glauser) 1. oktober 

Fundur verður ímillum metingarpanelið og rektara, fyrisitingarstjóra og dekanar á SSS tann 1. 

oktober. Aftaná verður vitjað á øllum deildunum, har deildarleiðarar greiða frá um virksemið. 

d) Stýrisfundur 23. september 

Rektarin kunnaði um stýrisfundin. 

e) Kunningarfundur 
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Trupult at finna eitt tíðarbil í oktober, har til ber at hava ein kunningarfund, av tí at nógv tiltøk 

eru á deildunum, sum gera, at stórur partur av starvsfólkunum ikki fáa verið við. Roynt verður 

at finna eitt tíðarbil í seinnu helvt av november. 

6. Føst mál á skrá: 

a) Kunning um nýggj størv 

Dekanarnir kunnaðu um setanartilgongdirnar. Tá avgerð er tikin um setanirnar, verður 

kunningarskriv sent starvsfólkum á Setrinum, áðrenn tað verður almannakunngjørt, hvørji eru 

sett í starv. 

Næsti fundur: 

Næsti fundur verður 8. oktober 


