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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). Janus Jensen (JJ) og 
Súsanna Mortensen (SM) luttóku part av fundinum 

Skrivað hevur: RF 
Fundartíð: Týsdagur, 15. januar 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað: Fundarhølið á KT-deildini 
 
Endamál við fundinum: Regluligur vikuligur leiðslufundur 
 
Umrødd evni:  

1. Nýggj námsskipan á SFD 

SM legði nýggju námsskipanina fram. Framyvir verða nýggjar námsskipanir lagdar fram av 

dekaninum. Broytingarnar í nýggju skipanini verða lýstar og grundgivið verður fyri teimum. 

Leiðslan góðkennir námsskipanina og sendir hana víðari til góðkenningar/kunningar hjá 

røttu myndugleikunum. 

 

HPJ vendir sær til SM við ynski um, at fáa útgreina broytingarnar, sum eru gjørdar í nýggju 

námsskipanini fyri SFD. HPJ leggur fram á leiðslufundinum 5. februar. 

 

2. Luttøka, luttøkuskylda og kunning um eftirmeting av læraraútbúgving 

JJ kunnar um trupulleikar sum stinga seg upp, tá kravið um luttøkuskyldu, sum lýst í 

kunngerðini, ikki verður fylgt, av tí at ikki finnast greiðar mannagongdir fyri hesum. 

 

NÁD ynskir at fáa orðingarnar um luttøkuskyldu úr kunngerðini. NÁD metir tað verða 

ynskiligt, at orðingarnar um luttøkuskyldu, heldur enn at standa í kunngerðini, koma at 

standa í skeiðslýsingunum. NÁD er í ferð við at gera ein námsskipan, har tað verður víst til, 

at møgulig krøv um luttøkuskyldu eru nærri tilskilað í skeiðslýsingunum. 

 

Arbeiðast skal við at fáa samanhang ímillum krav um luttøkuskyldu og próvtøkuform. 

Møtiskyldan eigur tí at verða lýst í skeiðslýsingum, har differentiering verður gjørd ímillum 

skeiðini. 

 

Fyrstu lærararnir sum vóru útbúnir undir nýggju læraraútbúgvingini gjørdust lidnir á sumri 

2012. Tørvur er tí á at eftirmeta útbúgvingina. Serliga er tørvur á at eftirmeta seinasta árið í 

útbúgvingini, yrkisrættaða diplomárið. Eftir ætlan verður hetta gjørt beint eftir páskir. 

Somuleiðis eigur at verða mett um, hvørt linjufaksundirvísingin kann fremjast í samstarvi 

við øðrum deildum á Setrinum. 
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3. Yrkisheiti á SFD og á NÁD (HPJ og MM) 

MM kunnar um, at arbeitt verður við at gera uppskot til leist, hvussu gongdin frá 

námslektara til lektara kann gerast á NÁD, men at ongin niðurstøða er enn. 

 

HPJ kunnar um aftursvar frá SFD. Avgerð tikin á fundinum um, at leiðslan endurskoðar 

lýsingina av “Námslektara” í reglugerðini fyri størv á Fróðskaparsetur Føroya, so at ynski frá 

SFD kann gangast á møtið. Áðrenn endurskoðanin kann gerast, skal uppskot frá NÁD 

fyriliggja. Miðað verður ímóti at nýtt uppskot til lýsing av námslektaraheitinum er klárt at 

leggja fyri Stýrið 25. februar. 

 

4. Upptøka 2013 (upptøka, marknaðarføring og umsóknarskjal) 

JM fer í næstum at seta ein arbeiðsbólk at skipa upptøkutilgongdina til útbúgvingarnar á 

Setrinum 2013. Holger Arnbjerg og Anna Katrin Matras vóru høvuðsábyrgdarar av 

arbeiðinum við upptøku í 2011/12. 

 

Niðurstøða um hvørt NVD tekur upp í ár skal fyriliggja fyri 31. januar 2013. Freistin at søkja 

gjøgnum kvotu 2 er um hálvan mars. Vegna stuttu freistina ber ikki til at fáa elektronisk 

umsóknarbløð til kvotu 2. 

 

Bíða verður við at fara í gongd við marknaðarføringina av útbúgvingum á Setrinum 2013 til 

niðurstøða frá NVD fyriliggur síðst í januar. 

 

5. Ymiskt 

a. Intranetið (Anna Katrin Matras leggur fram) 

AKM legði fram arbeiðið við intranetinum. Deadline er ikki enn sett fyri, nær 

intranetið væntandi verður klárt at taka í brúk. Veldst um umleggingina av øllum KT-

kervinum. Eftir at skipanin er klár, skal innihald leggjast út á intranetið. 

 

Skipanin skal knýtast at verandi skipanum, eitt nú journalina og í Outlook 

 

b. Fyrsti Master-studenturin í biologi (HPJ) 

HPJ ger tilmæli til leiðsluna um, hvussu málið kann handfarast 

 

6. Góðkenning av fundarfrásøgn – gjørt 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 5. februar kl. 9 til 12 

 
 


