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Mál til støðutakan: 
 
 
 
Mál til umrøðu: 
 
1. Endurskoðan av útleigan av hølum  
Síðani 11. november 2014 hava uttanhýsis persónar, bólkar og felagsskapir havt møguleika at leiga 
fyrilestrarsalin í Jónas Broncks gøtu 25. Skipanin hevur ikki rigga serliga væl, og stendur ikki í mát 
við umsitingina. Avgerð er tí tikin um at fyrilestrasalurin ikki verður leigaður út til almenningin.  
Øll starvsfólk á Setrinum, her íroknað ph.d.- lesandi hava tó rætt til at 
lána fyrilestrasalin uttan kostnað, treytað av, at hølini eru tøk og at hølini verða latin aftur í sama 
standi. 
JM dagførir mannagongdina á heimasíðuni. 
 
2. Innleiðslutúrur til Selatraðar  
Innleiðslutúrurin varð umrøddur og avgerð varð tikin um at fylgja tilmælinum frá 
Lestrarskrivstovuni. 

 
 
3. Prógvhandan 2016 (skal hon vera 24. juni ella 1. juli) 
Fyribils er 1. juli settur av til prógvhandanina 2016, men umboð fyri deildirnar mugu takast við 
uppá ráð, áðrenn dagurin verður endaliga fastsettur.  
 
 
4. Journal. Atgongd til starvsfólkamál  
Atgongd til at starvsfólkmál varð viðgjørd. JM setir seg í samband við MMR fyri at fáa vegleiðing í, 
hvussu atgongdin til starvsfólkamál best verður skipað, soleiðis at skipanin er í tráð við formligar 
reglur.  
 
 
5. Samsýningar til metingarnevndir 
Tørvur er á at dagføra samsýningar til metingarnevndir. Tað er eyðsýndur munur á, hvussu nógv 
metingar av námslektara fylla í mun til lektarastørv. Eisini er munur á arbeiðsbyrðuni hjá formanni 
í metingarnevndini í mun til hinar limirnar.  
JM/HS gera uppskot til leiðsluna at taka støðu til. 
 
 
6. MySchool skipan. Vitjan úr Íslandi 
Mánadagurin 28. og týsdagurin seinnapart eru settir av til at fáa eitt innlit í íslendsku KT skipanina 
MySchool, og at umrøða, um hetta er ein skipan sum Setrið kann brúka.  
 



 

 
7. Starvsfólkaútferð. 
Tað er so langt útligið verður eingin starvsfólkaútferð í ár. Tosað varð um at trivnaðartiltøk 
møguliga eiga at verða viðgjørd í samstarvsnevndini.   
 
 
8. Ymiskt 
LFÚ-kortini – kort styttingina ISIC (International Student Identity Card), geva lesandi avsláttur á 
ymsum støðum, søvnum o.m.ø. kring heimin og her heima við. 
Lestrarskrivstovan fer at arbeiða við at samantvinna LFÚ og lestrarkortini í eitt og sama lestrarkort. 
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