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Mál til støðutakan: 

1) Mannagongd fyri áseting og býti av overhead fyri inntøkufíggjað virksemi. 
 
Mannagongdin varð viðgjørd og send fíggjarleiðaranum til viðmerkingar.  

 
 
Mál til umrøðu: 
 

1) Setan av fyriskipanarbólki til 50ára hátíðarhald. 
Norðurlandahúsið er bílagt mikudagin tann 20. mai 2015. Bólkur verður settur í næstum.  

 
 

2) Fulbright Arctic Initiative 
Fróðskaparsetrið hevur fingið eina fráboðan frá donskum myndugleikum um møguleikar hjá  
føroyskum granskarum at søkja stuðul í sambandi við arktiska gransking, sí 
http://www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative.  
 
JM sendir kunningina víðari til vísindastarvsfólk á Setrinum. Kunningin verður somuleiðis send 
Havstovuni, Søvnum Landsins, Jarðfeingi, Umhvørvisstovuni, DfAA og Landssjúkrahúsinum.  

 
 

3) Føroyskt mál í samskiftistøknina 
Løgtingið heitir á landsstýrismannin í mentamálum um at skipa samstarv millum 
Mentamálaráðið, Fíggjarmálaráðið, Fróðskaparsetur Føroya og KT-felagið við tí endamáli at 
tryggja føroyska málinum atgongd í samskiftistøknina, har serligur dentur skal vera á fartelefonir 
og teldur.  
Mentamálaráðið hevur heitt á Setrið um at velja umboð í arbeiðið.   
 
Málið varð viðgjørt. Talan eigur helst at vera um vísindastarvsfólk í føroyskum máli.  
Málið varð lagt til MM at avgera. 

 
 

4) Útbúgvingar í 2015 
Hesar útbúgvingar vórðu lagdar fram á stýrisfundi tann 19. november 2014: 
- MA í samfelagsfrøði (meistaralæra) 
- Joint Nordic Master programme 
- BSc í búskaparfrøði 
- BA í løgfrøði 

http://www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative
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- BSc. í orkuverkfrøði 
- Fyrsta skeiðið “liturgikk og hymnologi” (10 ECTS) í kirkjusøgu  
 
Stýrið heitti á leiðsluna um at gera eina raðfesting, av hvørjar útbúgvingar skulu bjóðast út í 
2015, til næsta stýrisfund, sum verður 18. februar 2015. 

 
 

5) Góðkenning av útbúgvingum 
JM ger fyrireikar skrivligt grundarlag fyri umsókn um góðkenning frá MMR av Jt. Nordic 
Master- og Orkuverkfrøðiútbúgvingunum. Umsóknin skal góðkennast av stýrinum, áðrenn hon 
verður send Mentamálaráðnum.     
 

 

6) Avrikssáttmáli millum Setrið og Mentamálaráðið 
Mentamálaráðið er farið undir at gera avrikssáttmálar við stovnarnar undir ráðnum.  
Í hesum sambandi skal avrikssáttmáli gerast millum ráðið og Setrið. Arbeitt verður í løtuni við at 
orða eina felags fatan av hugtøkum og innihaldi, sum skal vera í einum tílíkum avrikssáttmála. 
Avtala er gjørd við Mentamálaráðið, um at partarnir hvør sær gera ítøkilig uppskot um fokusøki, 
mál og avrik, sum síðani verða viðgjørd á einum felags fundi, sum ráðið kallar inn til. 
 
 

Kunningarmál: 

 Einki. 
 

 
Ymiskt: 


