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Mál til støðutakan: 
 
Mál til umrøðu: 
 
1) KT-hjálp – uppskot til mannagongd 

Hjalti fór úr starvi 1. oktober 2015. Avtala er gjørd við Formula um at veita eina KT-
brúkarahjálp til starvsfólk á Setrinum. Mannagongdin fyri KT-brúkarahjálpina leggur upp til, at 
starvsfólk kunnu senda teldupost ella ringja til fyri at fáa KT-brúkarahjálp. Semja var um, at 
freistirnar í mannagongdini mugu nágreinast.  
Talan er um eina royndarskipan sum skal eftirmetast um ársskiftið.   
Støða skal takast til, hvussu verandi KT-brúkarahjálp á Setrinum verður partur av skipanini. 
Málið verður tikið upp við avvarðandi partar seinni í vikuni.  

 
2) Starvslæran á NÁD 

Støðan er akutt, serliga fyri 2. árs námsfrøðilesandi, sum byrja starvslæruna 1. des. 2015. JM og 
SíJ greiddu á fundi við MMR/FMR 23. september frá, at starvslæraran á Námsvísindadeildini í 
løtuni verður endurskoðað, hetta arbeiðið verður liðugt í viku 48, men arbeiðið at seta nýggju 
skipanina í verk kann í fyrsta lagi gerast til komandi lestrarár. 

 
3) Samstarvsavtala millum Fróðskaparsetrið og Norðurlandahúsið  

Á várið 2015 heitti Norðurlandahúsið á Fróðskaparsetur Føroya um at fara undir nýtt samstarv 
um at hava almennar fyrilestrar í Norðurlandahúsinum, ið viðgera akademisk evni. Ynskið er at 
fáa spennandi granskarar og onnur at kunna almenningin um ymisk tíðarhóskandi og 
viðkomandi evni.  
Uppskot til samstarvsavtalu millum Setrið og Norðurlandahúsið er orðað, men enn manglar 
okkurt smávegis at fáa uppá pláss, áðrenn samstarvsavtalan verður undirskrivað.   

 
 
4) Flytingin í Jónas Broncks gøtu og Fr. Petersensgøtu 

Ætlanin er at flyta allar bøkurnar í Bókasavninum SFD/SSD, sum annaðhvørt ikki eru settar 
inn á skrivstovurnar hjá undirvísarunum ella burturbeindar, yvir í Fr. Petersensgøtu. Umrøtt 
varð at hava SFD bøkurnar, ið ikki fara á skrivstovurnar hjá undirvísarunum, standandi fram 
við vegginum beint innan fyri inngongdina til bókasavnið. 
Avklárast má, hvat skal gerast skal við tilfarið/goymsluna hjá Sjúkrarøktarfrøði, sum er flutt 
yvir í Bókbindaragøtu, nú Setrið flytur út 1. november 2015. 

       
      fyrisitingarstjórin 


