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Mál til støðutakan: 
 
Mál til umrøðu: 
 
1) Áseting í seturslógini um skerdan virkisførleika  og sernámsfrøðiliga hjálp í sambandi 

við lestur 
Í 2012 varð ein nýggj § 20 a sett í lógina fyri Fróðskaparsetur Føroya. Greinin ásetur, 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. 
Stk. 2. 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. 
 
Tá søkt verður um upptøku á Fróðskaparsetrinum ber til at frámerkja um umsøkjari ber brek, men 
um tørvur er á amboði ella øðrum stuðli, so má studenturin prógva tørvin, júst sum tá sjúkraváttan 
verður kravd.   
Setrið hevur sambært ásetingini ábyrgd av at lofta studentum sum bera brek, men tað er ikki ásett, 
at Setrið skal bjóða tænastur sum t.d. at kanna studentar fyri orðblindni o.a. 
 
JM arbeiðir í løtuni við at finna útav, hvussu Setrið skal fíggja útreiðslurnar, sum standast av 
ásetingini, tí játtanin á fíggjarlógini fevnir ikki um hetta. 
 
Á Megindeildini fyri hugvísindi, samfelagsvísindi og námsvísindi hevur ein arbeiðsbólkur arbeitt 
við at orða eina reglugerð fyri tænastum til skerdan førleika, men hetta arbeiðið má samskipast eitt 
sindur betri, soleiðis at vit samskipa arbeiðið fyri alt Setrið, og at vit mótvegis Mentamálaráðnum 
hava ein felags leist.   
 
 
Niðurstøða 
JM setir seg í samband við Anniku Antoniussen fyri at vita hvussu langt arbeiðsbólkurin er komin 
og fáa greiðu á, hvussu best verður farið víðari í málinum.  
 
2) Lestrarvegleiðing 
Nýggjur studentavegleiðari 
Ingilín Strøm hevur í dag tikið við sum studentavegleiðari á Føroyamálsdeildini.  
Høvuðsuppgávan hjá studentavegleiðaranum er at geva ráð í spurningum, ið hava við 
lestrarviðurskifti hjá studentunum at gera. Ingilín fer at hava fasta viðtalutíð mánadagar millum kl. 
12 og 14 í studentarúminum beint uttan fyri skúlastovuna á 3. hædd. Til ber eisini at senda 



 

teldupost FMD-studvegl@setur.fo ella ringja á tlf. 35 25 26  og spyrja ella gera avtalu um 
vegleiðing. 
Ingilín Strøm lesur á 2. ári, og vit ynskja henni góða eydnu í starvinum. Bergur D. Hansen stuðlar 
henni í starvinum. 
 
Ætlanin er at seta Bárð Rasmussen í tíðaravmarkað parttíðarstarv (uml. ½) 
 
 
3) Skipan av leiðslufundum 
Avgerð tikin um, at leiðslufundir eru sum vant hvønn týsdag kl. 9-12. Aðruhvørja viku luttaka ÓS, 
HS og EBH á leiðslufundi frá kl. 10.  
 
JM kallar HS, EBH og ÓS inn í kalendaranum. 
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