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Heiti: Leiðslufundur 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

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

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 27. oktober 2015 kl. 9 

Fundarstað: SSS 

 
 
Mál til støðutakan: 
 
Mál til umrøðu: 
 
1) Ph.d. kunngerð 

Ph.d. kunngerðin varð viðgjørd, og send Mentamálaráðnum til avgreiðslu.  
 
2) KT-support 

ÓS hava samskift við Formula um KT-support til starvsfólk í samband við at Hjalti er farin úr 
starvi. Arbeitt verður við at finna eina loysn har Formula tekur ímóti feilboðum og saman við 
KT-fólkum Setursins raðfestir hvussu mál verða avgreidd. Vegleiðing til starvsfólkini verður 
eftir ætlan send út í vikuni.  
 

3) Útbúgvingarkunngerð 
Útbúgvingarkunngerðin er komin væl áleiðis, men avgerð má takast um kunngerðin eisini skal 
fevna um sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingina. JM tekur málið upp við útbúgvingarleiðaran á SFD. 
 

4) Avleiðing av pedagogfelagsboykottinum 
2P er sera ørkymlaður av støðuni. JM fer at greiða studentunum frá tilgongdini í málinum. 
Fyrsti sáttmálafundur millum Lønardeildina og Pedagogfelagið er settur at vera mikudagin 28. 
oktober. Báðir partar ynskja at ein semja verður fingin áðrenn miðjan november.  
Tríggjar vikur av skeiðinum málmenning verður møguliga framskundað, hetta førir við sær, at 
starvslæran verður útsett til 1. januar 2016. Til ta tíð er vónandi ein sáttmáli millum 
Lønardeildina og Pedagogfelagið, og tey lesandi sleppa í stravslæru.  
 

5) Boð frá dekaninum á HugSamNám 
MM gevst sum dekanur frá 1. mars 2016 at rokna. MM fer aftur í professarastarvið, har hon 
serliga fer at hugsavna seg um bókmentasøguna og undirvísa.  

 
 
6) Ymiskt 

a. Uppskot til eykajáttanarløgtingslóg verður løgd fyri Løgtingið í næstu viku. Í 
uppskotinum verður søkt um at hækka játtanina til Fróðskaparsetrið við 600 t.kr. 
  



 

 

 
Kunning  

 
1) Fíggjarøkið 

Hugin forfall 
 

2) Lestrarskrivstovan 
Elin forfall 
 
 

3) KT-deildin 

 Fundur hevur verið millum ÓS og veitara um at flyta søvnini á FMD í hýsingina á 
Føroya Tele. Arbeitt verður víðari við málinum.  

 Internetið verður tøkt í Fríðriks Petersensgøtu seinni í vikuni. Elektroniskt lás verður 
sett í hurðina útímóti barnagarðinum. Øll lesandi fáa chipkort at brúka til hurðina og 
printaran. 

 Tað er óheppið at gestanetið verður sløkt í sambandi við próvtøkur, tí at hetta gongur 
út yvir aðra undirvísing, sum krevur internetsamband. 

 Lesandi skulu upplærast í, hvussu ein próvtøka við KT-amboðum verður skipað.   

 Yvirlit skal gerast yvir próvtøkur, sum hava krevja KT-útgerð, soleiðis at KT-deildin 
kann fyrireika seg, og veita neyðuga hjálp. Dekanarnir fáa til vegar eitt yvirlit fyri hvør 
sína megindeild fyri heysthálvuna. 

 Setrið eigur at hava eitt plagiat-eftirlit fyri at forða fyri møguligum snýti í sambandi við 
próvtøkur. Sum dømi um slíkt eftirlit varð nevnd skipanin “turn it in” 

 Umrøða av KT-Support til starvsfólk. Avtala verður gjørd við Formula.fo um at 
starvsfólk á setrinum verða innlimaði í supportskipanina hjá Formula. Starvsfólk skulu 
senda feilboð til supportskipanina og fáa so boð aftur um á hvønn hátt og nær tey 
kunnu vænta at trupulleikin verður loystur. Nærri greining skal gerast um arbeiðsbýtið 
millum KT-fólk setursins og supposrtskipanini hjá Formula. Boðað verður frá hesum í 
næstum 

 
 

   fyrisitingarstjórin 
 
 
 
 
 


