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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 og HPJ. Hugin Skaalum var við til viðgerðina av fyrsta málinum 
og vegleiðaratoymi var við til næsta málið. 

Skrivað hevur: SíJ 
Fundartíð: Týsdagur, 21. januar 2014, kl. 9 til 12 
Fundarstað: SSS 
 
 
Umrødd evni:  

1. Uppskot til fíggjarbýti fyri konto 14 á megindeildunum fyri 2014  

Fíggjarætlan fyri tey trý rakstrarøkini varð umrødd og staðfest. Fíggjarleiðarin vísti á, at býtið millum 

rakstrarøkini hevði flutt seg og at MNH hevði fingið tillutað ein lutfalsliga hægri vøkstur enn hini 

økini. Eisini vísti hann á, at tað vildi verið skynsamari ikki at býta alla játtanina í byrjanini av árinum. 

Hesi viðurskifti vóru umrødd, og staðfest var, at rakstrarøkini skulu fylgjast neyvt, soleiðis at 

tillagingar kunnu gerast í góðari tíð um neyðugt (skjal x: fíggjarætlan). 

 

2. Kl. 9.30-10:30: Vegleiðaratoymi kunnar um upptøku 

Vegleiðaratoymið (AKM, EH, HA, GP, PP, JD) kunnaði um lestrarvegleiðaraviðurskifti og hvørjar 

ætlanir og ynski eru til tess at skipa meiri javnbjóðis tilboð til lesandi á Setrinum (framløga AKM). 

 

3. Val til LR, Stýri og Akademiskt Ráð (uppskot um valdato, vegleiðing og reglugerð) (JM) 

JM kunnaði um, at hann tekur stig til saman við vegleiðaratoyminum og RTL at fyrireika val til LR, 

Stýri og Akademiskt Ráð, og leggur á næsta fundi fram uppskot um valdag, vegleiðingar og reglur 

fyri val. 

Fundurin umrøddi uppskot um at hava skeið fyri limirnar til ráðini um fundarsiðir og –reglur. 

 

4. Lýsing eftir leiðara til Lestrarskrivstovuna (JM) 

JM greiddi frá um ætlanir at lýsa innanseturs eftir leiðara til lestrarskrivstovu. Sendir uppskot til 

lýsing til viðmerkingar. 

 

5. Útbúgvingar at bjóða út í 2014, BA, MA og hjánám – kunning skipast 

Staðfest at Orku- og umhvørvisverkfrøði verður ikki boðið út í 2014. Hesar bachelorútbúgvingar 

verða bodnar út: 

 Lærari 

 Námsfrøði 

 KT-verkfrøði 

 Lívfrøði 

 Mál og bókmentir 

 Sjúkrarøktarfrøði 
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 Søga 

 Samfelagsfrøði 

 Stjórnmálafrøði 

Umrøtt varð, hvørjar masterútbúgvingar verða bodnar út. MM vendir aftur við hesum til næsta 

leiðslufund. 

Staðfest varð, at faldarin 2013 verður tillagaður og endurnýttur fyri 2014. 

 

6. Lýsingin av virkis- og starvsøki hjá deildarskrivstovum 

Útsett til næsta fund. 

 

7. Umrøða nýtsluna av hølunum í Bókbindaragøtu (uppdateraðar tekningar, ljóðviðurskifti og 

útluftning) (JM) 

Fundur hevur verið við verkfrøðing um inniklima og við arkitekt um innrætting. Umrøtt varð at nýta 

ovaru hæddina til skrivstovuvirksemi og niðaru hæddina til lestrarvirksemi (studentahús, 

arbeiðspláss til studentar og undirvísing). 

 

8. Fyrihalda okkum til tekstir á heimasíðuni 

Heimasíðan er høvuðskunningaramboð Setursins. Sum liður í at betra nýtsluna av heimasíðuni er 

neyðugt, at eisini leiðslan fyriheldur seg til bygnað og innihald. Ætlanir eru um at broyta bygnaðin á 

vári 2014 – soleiðis at útbúgving og gransking verður sett í sentrum. 


