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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, 25. juni 2013, kl. 9 til 12 
Fundarstað: SSS 
 
 
Umrødd evni:  

1. Fíggjarmál – hvørja fíggjarætlan hava megindeildirnar at stýra eftir?  

Fíggjarstøðan er í lagi. Megindeildirnar skulu halda seg til tillutaða fíggjarkarmin, men 

samstundis taka atlit til at samlaða játtanin verður hildin. Í løtuni eru fleiri útreiðslur ísv. 

keyp av vørum og tænastum bókaðar á Setrursskrivstovuni. Partur av hesum skal allokerast 

á megindeildunum. 

Megindeildirnar og Setursskrivstovan skulu gera eina meting av rakstrarkostnaðinum 

restina av árinum. Metingin skal gerast áðrenn 15 august. 

2. KT og KT-útgerðarkeyp 

Tað bleiv umrøtt, hvussu KT-tænastan best verður skipað í summarfrítíðini. 

Óli Simonsen, KT-leiðari, ráðgevur megindeildum og fyrisiting viðv. innkeypi av tøkniligari 

útgerð. 

3. Hvussu leiðbeina vit ella hvør leiðbeinir VÍS í at søkja sær studning til empiriskar 

kanningar o.t.? 

SíJ tosar við Granskingarráðið um hvørt til ber at fáa Granskingarráðið at skipa fyri einum 

skeiðið, har vísindafólk kunnu fáa vegleiðing í at gera umsóknir, tá søkt verður um 

fíggjarligan stuðul til verkætlanir. 

4. Hvussu verða samtyktir á leiðslufundum settar í verk 

Greitt skal tilskilast, nær eitt  mál er avgreitt og klárt at seta í verk/implementerast og nær 

talan er um eitt mál, sum skal viðgerast víðari. 

5. Árstímatal til vegleiðing í sambandi við bachelor- og yrkisrættaðu verkætlanina 

Tað er ynskiligt at ritgerðarvegleiðarauppgávan verður endurskoðað. Leiðslan er fyri at fáa 

eina tilgongd, har ritgerðarvegleiðingin verður roknað við í vanligu arbeiðstíðina hjá 

undirvísarunum á NÁD. Broyting verður ikki sett í verk fyrr enn lestrarárið 2014-15. Fyrr í ár 
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varð eitt uppskot gjørt á NÁD, sum lýsir verandi skipan, og hvussu hendan vegleiðingin 

kann verða tikin við í vanligu arbeiðstíðina.  

6. Longd freist til bachelorritgerðir 

Málið umrøtt. Málið verður tikið upp til víðari viðgerð á næsta fundi (JM). 

7. Hvussu skipa vit okkum í summar? 

Summarfrítíðirnar verða hildnar soleiðis: 

SíJ verður burturstaddur í juli 

JM verður burturstaddur frá Ólavsøku og fýra vikur fram 

MM verður burturstødd frá 5. august og 2 vikur fram 

HPJ – summarfrítíðin er enn ikki fastløgd 

RF verður burturstødd frá 3. juli og tvær vikur fram 

8. Hoyring um bygnaðarbroytingar 

JM og SíJ gera uppskot til hoyringarskriv og senda hinum í leiðsluni til viðmerkingar. 

Samstarvsnevndin verður kallað saman at viðgera hoyringarskrivið.  

9. Øki at taka atlit til ísv bygnaðarbroytingar 

 Starvslæra á NÁD – leistur skal gerast fyri, hvussu ábyrgdin og uppgávan av hesum 

verður skipað framyvir 

 Atlit takast til kliniska partin í sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini 

 Atlit takast til starvstovupartin á NVD 

 Søvnini á FMD (málførisavn, bandasavn (skaldskapur av mannamunni), 

staðarnavnasavn, fólkanavnasavn, orðasavn og skjalasavn). Leistur skal finnast fyri, 

hvussu hetta skal skipast, og hvør skal hava ábyrgdina av søvnunum. 

10. Ymiskt 

a. Vegleiðaraútbúgvingin 

48 umsóknir innkomnar. MMR fíggjar útbúgvingina og samráð skal tí vera við MMR 

um, hvussu stór upptøkan skal verða. 

11. Góðkenna fundarfrásøgn 

Er gjørt? 

Næsti fundur: 
 Týsdagin 2. Juli 
 


