
 

 
 

Leiðslufundur 13. oktober 2015 
 
 

Heiti: Leiðslufundur 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Malan Marnersdóttir (MM), Hans Pauli Joensen 
(HPS) og Jørgen Meitilberg (JM) 
Óli Simonsen og Elin B. Heinesen komu á fundin kl. 10 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 13. oktober 2015 kl. 9 

Fundarstað: SSS 

 
 
Mál til støðutakan: 
 
Mál til umrøðu: 
 
1) Flytingin í Jónas Broncks gøtu og Fr. Petersensgøtu 

Bøkurnar í bókasavninum á SFD/SSD eru fluttar yvir í Fríðrik Petersensgøtu. Næsta stig er at 
biðja Herluf fara ígjøgnum bøkurnar fyri at tryggja at alt er í lagi. Tíðarritini á 3. hædd skulu 
eisini flytast yvir í Fríðriks Petersensgøtu. JM og MM gera eina ætlan fyri hvussu flytingin skal 
skipast. JM kallar húsavørðarnar saman at standa fyri sjálvari flytingini.  
Sjúkrarøktarfrøðideildin má fáa boð um at fara ígjøgnum tilfarið sum stendur í 
Bókbindaragøtu. Støða má takast til, hvat kann beinast burtur, meðan restin kann flytast yvir í 
Fr. Petergt.  
 

2) Ph.d. kunngerð 
Uppskot til nýggja ph.d. kunngerð er í løtuni til viðmerkingar á setrinum. Uppskotið verður 
viðgjørt á fundi hósdagin 15. oktober.  

 
 

 
Kunning  

 
1) Lestrarskrivstovan 

Tað gongur framá við at byggja Lestrarskrivstovuna upp. Rannvá Dávadóttir er sett í starv sum 
skrivari á lestrarskrivstovuni. Rannvá byrjar í starvinum 1. januar 2016.  
Seinasta hond verður løgd á spurningarkanningina viðvíkjandi hvussu ymisku kunningarátøkini 
og marknaðarføringin av útbúgvingum hava hepnast fyri 2015.  
Umráðandi at øll undirvísingarhølir koma í outlook skipanina, og at hølini verða bókað 
umvegis outlook-skipanina. Setrið hevur verið í sambandi við Myschool, sum er ein íslendsk 
skipan. Myschool arbeiðir við at gera eina demoskipan fyri Setrið.  
 

2) KT-deildin 
Setrið hevur keypt Office 365 skipanina til lesandi og starvsfólk. Ein flokkur á NVD fer at 
royna skipanina, áðrenn hon verður rullað út fyri øllum lesandi og starvsfólkum á Setrinum. 
Officepakkin kann installerast á fimm ymiskar eindir. Kunningardagurin er ikki ásettur enn.  



 

Arbeitt verður við at útvega øllum lesandi setursteldupostdressu. Miðað verður í móti, at 
arbeiðið verður liðugt skjótast gjørligt. ÓS og EBH arbeiða við málinum.   
 
Tað vísir seg, at vera ein ávísur tørvur á at fáa upplæring í moodleskipanini.  
 
Allar kopimaskinurnar eru nú komnar á Setrið. Talan er um tilsamans 10 kopimaskinur, 8 
stórar og 2 smærri.  
 
Avgerð skal takast um kopimaskinina á Bókbindaragøtu.  
 
Endalig avtala um support er ikki gjørd við Formula enn í sambandi við, at Hjalti er farin úr 
starvi, men ÓS arbeiðir við málinum. 

 
       

  fyrisitingarstjórin 
 
 
 
 

 


