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Umrødd evni:  

1. Lektari til orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingina 

10 umsóknir komu inn til starvið, harav 3 vóru boðin til samrøðu. Avgerð er tikin í málinum 

og setanarnevndin sendir sínar niðurstøður til rektaran í næstum. 

2. Krav um málførleikar til umsóknir 

Avgerð tikin um, at leiðslan ger leiðreglur fyri, hvussu vit orða krøv og ynski um førleikar í 

føroyskum, tá vísindastørv verða lýst leys. JM arbeiðir víðari við málinum. 

3. Orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingin 

Lýst er við útbúgvingini. Í løtuni verður arbeitt við at fáa smálutirnar upp á pláss. Partar av 

útbúgvingini verða bodnir út í samstarvi við DTU. Bárður Niclassen samskipar útbúgvingina. 

4. Samstarv við HÍ um 5. lestrarhálvu av orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingini 

Rektarin hevur verið á fundi við Háskúla Íslands (HI) um skiftislestur til lesandi, sum taka 

orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingina á Setrinum. HI og NVD samskifta víðari um, 

hvussu samstarvið kann mennast.  

5. Marknaðarføring av orku- og umhvørvisverkfrøðiútbúgvingini 

Av tí at útbúgvingin er nýggj, verður framhaldandi arbeitt við, hvussu útbúgvingin verður 

marknaðarførd. 

Ætlanir eru um, at NVD fer á vitjan í Hoydølum og á Kambsdali at marknaðarføra nýggju 

útbúgvingina í flokkum, sum lúka upptøkutreytirnar. JM fær samband í lag við lærarar, sum 

undirvísa hesum flokkum. JM tekur málið upp við lestrarvegleiðararnar. 

6. Upptøka 

Kvota 1 umsóknir eru byrjaðar at koma inn. Umsóknir til kvotu 2 verða í løtuni viðgjørdar av 

deildunum. 

7. Lívfrøðiútbúgvingin á Setrinum 



Setursskrivstovan, Fróðskaparsetur Føroya 
 

                                                                     Síða 2 av 2  

Deildin eigur at endurskoða innihaldið í útbúgvingini og menna eina masterútbúgving. 

8. Skrásetingarskipan fyri Setrið 

Rektarin vitjaði í farnu viku fyritøkuna aftan fyri MySchool, sum er íslendsk 

skrásetingarskipan, ið verður brúkt av teimum privatu universitetunum í Íslandi og einum 

universiteti í Svøríki. 

Avgjørt varð at bjóða fyritøkuni til Føroya, at geva okkara brúkarum ein royndardag í 

skipanini. Eru tey nøgd við royndirnar, kann næsta stig verða at fara til Íslands at vitja eitt 

universitet har skipanin er í brúk. JM tekur málið upp við viðkomandi starvsfólk á Setrinum. 

9. Lestrarstova 

Fyrisitingin er í ferð við at gera eina lýsing av, hvat ein lestrarstova skal innihalda. At byrja 

við verður strembað ímóti at finna arbeiðsorkuna til uppgávuna innanseturs. 

10. Góðkenning av fundarfrásøgn 

Er gjørt 
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