
 

 

Leiðslufundir 29/4-2014, 

HPJ, MM, JM, SíJ 

Skrá 

1. Eftirmeting 13-14 mai 

2. Setursdagur 

3. Fíggjarstøðan 

4. Prógvhandan 

5. Bókbindaragøta/hølistørvur SFD 

6. Upphavsrættur 

7. Leiðsluskeið útbúgvingarleiðarar 

8. Útbúgvingarleiðarastarvið á SFD 

9. Oyðubløð 

10. Telefonskipan 

 

Ad 1) Umrøddu fyrireiking av almennum kjakfundi, har eftirmetingarpanelið er vertur. Fundurin 

verður 13. mai kl 12:30-15 í aulini á NÁD – Setrið bjóðar okkurt lætt at eta frá kl 12. 

 Fara út á deildirnar at greiða lesandi frá, um týdningin av at tey luttaka 

 Senda innkalling til starvsfólk í outlook 

 Senda kunning/innbjóðing til stovnar/miðnámsskúlar/vinnulív o.s.fr. 

 MMR luttekur í fyrireiking 

 

Ad 2) Setursdagur 20. mai 2014, umrøddu skránna, umleið 2 tímar frá kl 14, professarafyrilestrar, 

Kári á Rógvi og Bogi Bech Jensen umframt styttri innlegg frá megindeildunum. Enda við kaffi og 

køkum. HPJ og MM fyrireika skránna, JM skipar fyri høli, teknikk, kaffi o.a. JM sendir út innbjóðingar 

og lýsir tiltakið. 

Umrøtt var eisini at bjóða politisku skipanini á fund í heyst at greiða frá um virksemið og strategiskar 

ætlanir. HPJ og MM fyrireika skrá. 

  

Ad 3) Fíggjarstøða OK 

Ad 4) Leiðslan hevur havt fund við Ráð teirra Lesandi og umboð fyri sjúkrarøktarfrøðilesandi um 

felags prógvhandan. Tey lesandi taka í høvuðsheitum undir við, at Setrið skipar fyri felags 

prógvhandan, men eru ørkymlaði av, at fyrireikingin ikki verður nóg dygg. Sum dømi verður nevnt 

prógvhandanin í 2013, har fyrireiking av staðseting og skrá ikki var nøktandi.  

Avgerð tikin um at skipa fyri haldinum í Norðurlandahúsinum 27. juni, og at leggja dent á, at 

fyriskipanin tryggjar, at øll lesandi fáa eina góða uppliving.  

 

Ad 5) JM greiðir frá at biðið er um tilboð upp á innbúgv. Hesi koma 8. mai. Umrøddu flyting av 

starvsfólkum úr Bronx og møguleikar at brúka skrivstovur teirra til onnur starvsfólk. 



Ad 6) Avtala um kopiering undir “Fjølrit” gongur út við ársenda 2014. Neyðugt at avklára, hvussu vit 

skipa og gjalda fyri kopiering. JM setur seg í samband við MMR um hetta. 

 

Ad 7) Útbúgvingarleiðarar hava sett fram ynski um leiðsluskeið. Hetta varð umrøtt og avgjørt at 

spyrja hjá dk-uni um danska universitetsskipanin hevur slík skeið. 

 

Ad 8) HPJ kunnaði um, at ÚL á SFD fer undir ph.d. verkætlan. ÚL uppgávan býtt millum fleiri 

starvsfólk. 

 

Ad 9) JM kunnaði um, at neyðugt er at taka støðu til, hvør váttar ymisku formligu oyðubløðini hjá 

fyrisitingini. JM fyrireikar málið til næsta leiðslufund. 

 

Ad 10) Telefonskipanin varð umrødd. JM tekur stig til at eftirmeta skipanina. 

 

Fundur lokin. 

SíJ, 1/5-2014 


