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Mál til umrøðu: 
 

1) Inniluftin á Setursskrivstovuni 
Landsverk hevur kannað inniluftina á Setursskrivstovuni. Kanningin vísir, at 5 rúm vísa ov 
høgt innihald av blámusoppi. HMP Consult hevur mælt til, at hesi rúm verða vaskaði væl 
og virðiliga, áðrenn ein nýggj kanning verður gjørd um ein mánað.  
 
Landsverk mælir til, at Setursskrivstovan harumframt verður luftað út regluliga, minst 2. 
ferðir um dagin við gjøgnumtrekki.  
 
Setrið hevur biðið Vaskihjálpina at koma við einum tilboð uppá eina høvuðsreingerð av 
øllum bygninginum.  
 

2) Lestrarskrivstovan 
Tilgongdin við at innrætta KT-húsið til eina komandi Lestrarskrivstovu gongur í 
høvuðsheitum væl, men tó eitt sindur seinni enn væntað. Elin, Elisabeth, Anna Katrin og 
Anna eru fluttar inn. Holger flytur inn skjótast gjørligt.     
Upplatingardagur fyri Lestrarskrivstovuna er ikki ásettur, men hann verður, eftir at nýggjur 
skrivari er settur. Miðað verður ímóti at seta skrivaran 1. oktober 2015. Setanarbólkur 
verður settur í næstum.   
 

3) Kopimaskinur á deildunum 
Øll lesandi hava nú atgongd til at printa út umvegis lestrarnummarið. Tað kostar 15 oyru 
fyri svart og 45 oyru fyri lit print. Arbeitt verður í løtuni við møguliga at stovnseta eina 
prentmiðstøð, sum helst skal liggja á Lestrarskrivstovuni.  
Arbeitt verður við at fáa eitt felags tilboð uppá pappír. Avgerð tikin um at heita á 
skrivararnar um at keypa pappír frá Nema.  
Arbeitt verður við at gera eina felags hølisumsitingarskipan, sum skal samskipa alla nýtslu 
av undirvísingarhølunum á Setrinum. Setrið fær vitjan av umboðum fyri einari íslendskari 
skipan, ið nevnist MyShool. Framløgur verða síðst í september.  
 

4) Leigumál – Fríðriks Petersensgøta 9 
Fróðskaparsetrið fer at leiga Fríðriks Petersensgøtu 9 frá Tórshavnar kommunu. Í løtuni 
liggur í kortunum, at tey sum sita í Bókbindaragøtu verða flutt yvir í Fr. Petersensgøtu 9.  
 



 

5) Serligan tørv 
Tá seturslógin varð dagførd í 2012, varð ásett í § 20 a, at rektarin á Fróðskaparsetri Føroya 
skal skipa fyri, at lesandi, ið hevur skerdan virkisførleika og hevur tørv á sernámsfrøðiligari 
hjálp ella stuðli, fær tilboð um hetta. 
Rektarin skal skipa fyri, at lesandi, ið ikki fær fylgt vanligu undirvísingini, tí lesandi ber brek, 
í serligum føri fær tilboð um longda útbúgvingartíð og serlig undirvísingaramboð, so tann 
lesandi kann fullføra útbúgvingina. 
Lesandi hava boðað frá, at tørvur er á serligari hjálp. Arbeitt verður við at útvega neyðugu 
hjálpina, og at kanna mótvegis Mentamálaráðnum, hvussu fíggingarleisturin skal vera.   

 
6) Praktikk á NÁD 

Ein bráðfeingis trupulleiki hevur tikið seg upp á NÁD, tí Pedagogfelagið hevur noktað 
limum sínum at taka ímóti námsfrøðilesandi, sum skulu í starvslæruni. Avgerðin rakar tey 2. 
árs lesandi serliga meint. Tey vóru eisini rakt í 1. lestrarári, og tey eru tey fyrstu, sum skulu í 
starvslæru í heyst. Trupulleikin fevnir eisini um 1., 3. og 4. árs-lesandi, 135 samlað í  tali, 
sum verður aktuellur á várið 2016. Arbeitt verður við málinum, men tað er trupult hjá 
Setrinum aktivt at gera nakað við málið, tí talan er um ein fakfelagsspurning millum 
Lønardeildina/Mentamálaráðið og Pedagogfelagið.  

 
7) Taka inn skrivstovunæming 

Setrið hevur søkt Yrkisdepilin um at fáa læruplássgóðkenning. Ætlanin er at taka inn 
skrivstovunæming, sum skal upplærast á øllum deildum.  

 
8) Intranet og heimasíða 

TypeConsult og Formula arbeiða við at koma víðari við málinum. Framløga verður á 

komandi leiðslufundi, tá báðir dekanarnir eru tøkir, umframt ÓS.  

 

9) Eftirmeting av prógvhandan 

Ov nógvar røður, hesar skulu samskipast betur. Myndatøkan fylti alt ov nógv, tað er ikki 

neyðugt, at Setrið skal skipa fyri myndatøku av hvørjum einstøkum, sum fær prógv.  

 

10) Felags innleiðsludagur 

Samstarvið við Ráð teirra Lesandi var ikki nøktandi í sambandi við innleiðsludagin, 

Kunningin frá deildunum í sambandi upptøkuna var ikki nøktandi, tí tað er rættiliga ymiskt, 

hvussu nógva kunning lesandi fáa.  
 
Ymiskt: 
 
 

- Kallað verður inn til eftirmetingarfund av upptøkuni 2015 í næstum 
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