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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, 7. mai 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað: SSS 
 
 
Umrødd evni:  
 

1. Fíggjarstøðan. Hugin luttekur 

Útsett til næsta fund 

2. Setursdagurin 17.mai 

Skráin er við at verða liðug. Leska veitir mat frá kl. 11.30. JM tekur sær av tí praktiska, so 

sum mati og marknaðarføring. Skráin verður løgd á heimasíðuna. Innbjóðingar verða 

sendar MMR, hinum ráðunum, landsstýrisfólkum og løgtingslimum. Tey lesandi skulu hava 

serliga kunning. Tiltakið skal lýsast alment.  

3. Aktuellar starvssetanir – status 

12 umsóknir innkomnar til starvið í samfelagsvísindi. Metingarnevnd verður nú sett. 

Freistin at søkja tey fimm størvini í samfelagsfrøði, námsvísindaligari leiðslu, støddfrøði, 

enskum og lívfrøði á NÁD, er 16. mai.  

Freistin til starvið sum støddfrøðingur á NVD er 16. mai. 

10 umsóknir vóru til lektarastarvið í orkuverkfrøði. Út frá eini heildarmeting er gjørt av ikki 

at seta nakran av umsøkjarunum. Lýst verður av nýggjum sum skjótast. 

4. Enska heimasíðan 

Í løtuni hevur Setrið ikki eina enska heimasíðu, sum kann brúkast, við tað at enska síðan 

tekur føroyskan tekst inn har, ið enskur tekstur manglar. Tað skal avklárast sum skjótast, 

hvørt tað ber til at fáa enska partin av heimasíðuni leysan av føroyska partinum í verandi 

heimasíðuloysn. JM fer víðari við málinum og leggur á næsta leiðslufundinum fram uppskot 

um, hvussu málið kann viðgerast. Anna Katrin Matras verður biðin um at vera við til 

viðgerðina av punktinum á næsta leiðslufundi. 

5. Endalig próvtøl og talgilda próvbókin. Próvtøl ikki skrásett (mál frá Hóraldi) 
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Málið tikið upp á fundinum og avgerð tikin um, at JM, HPJ og Randi Durhuus viðgera og 

avgreiða málið. JM kallar inn á fund hesa vikuna. 

6. Innskriving av master-lesandi í lívfrøði. Leiðslan skal taka støðu til hvussu útbúgvingin er 

sett saman (á hinum deildum er vanligt, at masterritgerðin og fyrilesturin verða dømd 

hvør sær) – útbúgvingin ikki skrásett 

Gjørt er av, at fyrsta masterritgerðin í lívfrøði á Setrinum og verjan av henni verða dømd við 

einum felags próvtali. Ritgerðin og verjan av ritgerðini telja ávikavist 85% og 15 % av 

próvtalinum. Hendan mannagongdin er ikki brúkt fyri aðrar masterritgerðir á Setrinum, og 

umrøða var av, um vit skulu hava eina felags mannagongd ella um tær kunnu vera ymiskar 

fyri ymisku deildirnar á Setrinum. Hetta verður tikið upp aftur á komandi leiðslufundi. HPJ 

fyrireikar málið til komandi leiðslufund. 

7. Diploma Supplement broytast eftir nýggja bygnaðinum. Uppskot frá leiðsluni til MMR, 

hvussu síðan, tey góðkenna, skal broytast. Hastar, tí eitt prógv skal skrivast út nú í mai 

2013 

JM dagførir tann partin av Diploma Supplement, sum skal til góðkenningar í MMR og sendir 

tað síðan til góðkenningar hjá MMR skjótast gjørligt. 

8. Skiftislestrar- og samstarvsavtalur við donsk universitet 

Spurningur hevur tikið seg upp um, hvussu føroysk skiftislesandi skulu viðgerast/skrásetast 

við donsku universitetini. Leiðslan arbeiðir víðari við at fáa eina loysn á málinum. 

Avtalan um dupultinnskriving, líknandi tann sum Setrið hevur við RUC, er møguliga ein 

loysn. 

9. Góðkenna fundarfrásøgn 

Er gjørt 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 14. mai 2013 

 
 


