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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 og HPJ 

Skrivað hevur: SíJ 
Fundartíð: Týsdagur, 05. februar 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað:  
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Møtiskylda á NÁD – vantandi leiðreglur (MM og JM) 

o Møti/luttøkuskyldan verður handfarin ymiskt av undirvísarum 

o Miða eftir at avtaka generellar ásetingar um møtiskyldu 

o Í staðin skal í skeiðslýsingarnar ásetast krøv um luttøkuskyldu og próvtøku 

o Námsskipan má gerast fyri útbúgvingarnar á NÁD, hetta arbeiðið er í gongd og verður 

liðugt í vár. 

 Eftirmeting av útbúgvingunum á NÁD verður framd í vár. Umráðandi at 

inndraga lesandi og fyrisiting í hetta arbeiðið. 

2. Útbúgvingarkunngerðin – status (JM) 

o Uppskot til útbúgvingarkunngerð liggur til viðmerkingar hjá Setrinum 

o Er send til hoyringar internt, deildarleiðarar hava svarað 

o Útbúgvingarkunngerðin verður tikin til viðgerðar á separatum leiðslufundi 

3. Bygnaður – endurskoðan av uppgávubýti millum dekan og deildarleiðara (SíJ) 

o Umrøddu skipanina við deildarleiðarum og um uppgávubýtið millum deildarleiðara 

og dekan var nóg greitt. Ein møgulig broyting kann vera at avtaka 

deildarleiðarafunktiónina og í staðin skifta til undirvísingarsamskiparar.  

4. Upptøka 2013 (upptøka, marknaðarføring og umsóknarskjal) (JM) 

o Eingin niðurstøða viðv upptøku á NVD í 2013 

5. Marknaðarføring (JM) 
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o Upptøkan 2013 verður marknaðarførd uttan orkuverkfrøði. 

6. Framløga frá lestrarvegleiðaratoyminum 

o EH og AKM løgdu fram ætlanir fyri arbeiðið hjá lestrarvegleiðaratoyminum og 

innleiðandi tíðarætlan og átaksætlan fyri marknaðarføring av upptøku 2013 

o Eisini varð  umrødd kanning millum fyrstaárslesandi um marknaðarføring, skipan av 

lestrarskrivstovu, skipan av miðladepli/tænastudepli, skipan av umsóknum um 

merit, skipað samstarv millum upptøkubólkar og lestrarvegleiðing.  

o Eisini varð víst á, at lestrarvegleiðingin hevur tørv á at kunna vísa til sálarfrøðing  

7. Próvhandanir – mannagongdir 

o Tað eru ikki felags mannagongdir fyri próvhandanum á Setrinum. Avráddu at skipa 

fyri felags próvhandanum fyri allar deildirnar. Studentar, ið fáa prógv mitt í 

lestrarárinum, verða boðin við til felags próvhandanarhátíðina. 

o Finna ein dato fyri hátíðarhaldið, mugu spyrja deildarleiðararnir um nær og hvar 

8. Ársætlanir – status 

o Á megindeildini fyri Hugvísindi, Samfelagsvísindi og Námsvísindi eru flestu 

ársætlanirnar latnar dekaninum 

o Á megindeildini fyri Náttúruvísindi og Heilsuvísindi eru ongar ársætlanir innkomnar  


