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Fundarfrásøgn 
 

Heiti: Leiðslufundur 

Sendast til: Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Jørgen Meitilberg (JM), Malan Marnersdóttir (MM) og 
Hans Pauli Joensen (HPJ), Hugin Skaalum (HS) 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

SíJ, JM, HPJ  

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 28. oktober 2014 

Fundarstað: SSS 

 
Mál til støðutakan: 

 Einki mál innkomið. 
 

 
Mál til umrøðu: 

 Fíggjarstøða 
Arbeitt verður í løtuni við at fáa eitt greiðari yvirlit yvir inntøkurnar og fáa tær við í roknskapin. 
Framskrivingin vísir eitt lítið avlop á 141 t.kr  
Tað vísir seg at vera torført at leggja fíggjarætlan fyri leysalæraraútreiðslurnar. Tað hevði lætt 
munandi um fíggjarstýringina, um dekanur/útbúgvingarleiðarar útvega eitt yvirlit yvir 
leysaralæraraútreiðslurnar við ársbyrjan og at leysalæraraavtalurnar verða gjørdar áðrenn skeiðini 
byrja.  
 

 

 Bachelor- og masterútbúgvingar, sum tikið verður upp til í 2015 
Allar bachelor útbúgvingar, sum vórðu bodnar út í 2014 verða bjóðaðar út í 2015, undantikið 
lívfrøði og KT-verkfrøði. Harumframt verður orku- og umhvørvisverkfrøði boðin út.  
Støða skal takast til um bachelor í búskaparfrøði skal bjóðast út í 2015. Um útbúgvingin skal 
bjóðast út í 2015, skal hon fyrireikast til framløgu á stýrisfundinum 19. nov.  
Master í føroyskum og mastser í lóg verða eisini bodnar út í 2015.   
 
Ætlanin er eisini at bjóða eina Joint Nordic Master (West Nordic Studies, Governance and 
Sustainable Management) út í 2015, treytað av, at hon verður staðfest á stýrisfundi tann 19. 
november 2014. Ætlanin er somuleiðis at bjóða út  masterútbúgving í samfelagsfrøði/søgu og 
skal hendan somuleiðis leggjast fyri á stýrisfundinum 19. november. 

 
 

 Politikkur fyri rættlestur og týðing av heimasíðu og skeiðslýsingar 
 

Heimasíða:  
Alt tilfar sum fer á heimasíðuna skal rættlesast.  
 
Skeiðslýsingar: 
Meginreglan er, at ábyrgdarlærarin saman við útbúgvingarleiðaranum hevur málsligu ábyrgdina 
av skeiðslýsingum, har teir m.a. meta um tørv á rættlestri og hjálp til týðing. 
 
Allar skeiðslýsingar skulu vera á føroyskum og enskum. 
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Næsta stig er at orða ein politikk fyri rættlesur og týðing eisini fyri onnur økir enn heimasíðu og 
skeiðslýsingar. 

 

 Val av limi til Orðabókagrunnin 
 

MM avgreiðir málið. 
 
 

 Mannagongd fyri leigu av hølum á Fróðskaparsetri Føroya 
 
Málið varð umrøtt.  
JM ger uppskot til mannagongd til næsta leiðslufund. 

 
 

 Ársfrágreiðing 2013 
 
Formatið verður tað sama sum ársfrágreiðingin fyri 2012.  
Freistin at lata inn tilfar til ársfrágreiðingina 2013 er 17. november 2014  

 
Kunningarmál: 

 Útbúgvingarkunngerð  
 

Arbeiðið við útbúgvingarkunngerðini verður tikið upp aftur í næstum.   
  
 
Ymiskt: 

 


