
Setursskrivstovan, Fróðskaparsetur Føroya 
 

                                                                     Síða 1 av 2  

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

1. Fyrispurningur til Bjørn Kalsø um gjald fyri stakgreinalestur 

Setrið fingið fyrispurning frá MMR og skulu geva svar innan 23. mai. JM skrivar svarskriv til 

MMR og grundgevur fyri, hví Setrið hevur valt at avtaka parttíðarlestur og taka gjald fyri 

stakgreinalestur. 

2. Starvssetanir og lýsingar 

Tvær umsóknir eru komnar inn til adjunktstarvið í Móðurmálsnámsfrøði. MM skipar 

setanarnevnd í vikuni. Metingarnevndin hevur  gjørt tilmæli, sum setanarnevndin tekur 

støðu til. 

Starvið í orkuverkfrøði verður í næstum lýst leyst av nýggjum, sum lektari/professari. 

3. Strategi og bygnaður 

RF kunnaði um gongdina við strategi-arbeiðinum á deildunum. Á næsta strategifundi í 

leiðslubólkinum leggur SíJ fram víðkað uppskot um bygnaðin til víðari viðgerð. 

4. Ískoyti til avtalu við HÍ 

SíJ kunnaði um fund við HÍ, har skrivað varð undir eitt sáttmálaískoyti til 

samstarvssáttmálan millum universitetini, sum varð undirskrivaður 17. apríl 2009. Verandi 

sáttmáli er ein høvuðssáttmáli, sum bert lýsir karmarnar fyri samstarvinum millum 

Fróðskaparsetur Føroya og Universitetið í Íslandi, ímeðan nýggja sáttmálaískoytið útgreinar 

samstarvið við at lýsa sjey ymisk kjarnuøki við neyvari málum. 

Avtalan fevnir um tíðarskeiðið 1. september 2013 til 31. august 2016. 

5. Frændafundur 

MM kunnaði um arbeiðið við at skipa Frændafundin, sum verður hildin tann 24. og 25. 

august á NÁD. Høvuðsevni eru filmsgerð og móðurmál og móðurmálsfrálæra. 
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6. Joint Nordic Master Sustainable Development 

SíJ kunnaði um planleggingarfund ísv arbeiðið at gera útbúgvingina klára at bjóða út. 

Arbeiðið verður skipað við einum stýrisbólki og einum akademiskum arbeiðsbólki. Á 

fundinum varð virksemið fyri næsta árið skipað og fundir fastlagdir. 

7. Eftirmeting Setursdagur 

Semja um, at dagurin gekk rættiliga væl og framløgurnar vóru áhugaverdar og viðkomandi. 

Tey, sum løgdu fram, dugdu væl at leggja fram og at halda tíðina. Semja um, at sjálv 

fyriskipanin av degnum og líknandi tiltøkum kundi verið betri. 

Leiðslan ynskir, at hetta verður eitt afturvendandi tiltak á hvørjum ári og at leistur verður 

gjørdur fyri tiltakið, so tað gerst enn betri. 

8. Stýrisfundur 4. juni 

SíJ kunnaði um, at stýrisfundur verður 4. juni. Skráin er enn ikki klár. Mál at taka upp kunnu 

sendast til SíJ. 

9. Prógvhandan 2013 

Umrøtt, hvussu hátíðarhaldið kring prógvhandanina 21. juni best verður skipað. 

10. Ymiskt 

a.  Framhald av trivnaðarkanningini 

2. stig av trivnaðarkanningini.  JM leggur fram innkomin tilboð á næsta leiðslufundi. 

b. Umsókn um at arbeiði við at fyrireika ráðstevnu verður góðskrivað fyri ph.d.-skeið-

ects MM leggur fram tilmæli á næsta leiðslufundi. 

c.  Marknaðarføring av nýggjum útbúgvingum 

Umrøddu, hvussu nýggja útbúgvingin í orku- og umhvørvisverkfrøði  skal 

marknaðarførast. JM arbeiðir víðari við málinum. 

11. Góðkenna fundarfrásøgn 

Er gjørt 

 
 


