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Mál til støðutakan: 

 Einki mál innkomið. 
 
 
Mál til umrøðu: 
 

 Samstarv millum NVD og NÁD innan fysikk og ítrótt 
 
Arbeitt verður við at fáa eitt samstarv í lag millum NVD og NÁD innan fakini alisfrøði og ítrótt. 
Umboð fyri NVD og NÁD arbeiða við at leggja linju fyri alisfrøði til rættis saman við lærarum í 
fólkaskúlanum, ið undirvísa í alisfrøði.  Bogi Bech Jensen fer at undirvísa í orku á náttúru- og 
tøkni breytini á NÁD í næstum. Umrøtt varð at inndraga studentarnar í tilgongdina at leggja til 
rættis alisfrøði, tá fyrireikingarnar eru komnar eitt sindur longur áleiðis.  
 
Magni M og Anna G arbeiða við at leggja linjurnar ítróttur/kropp og rørsla til rættis.  
 
Janus Jensen kallar tey saman til fundar, ið arbeiða við hesum málunum, fyri at fáa greiðu á 
status og hvussu farið verður víðari fram.   
 

 Mál at taka upp á stýrisfundinum tann 9. mars 
 
Skráin fyri stýrisfundin verður send stýrislimunum í vikuni 
Fíggjarætlanin fyri 2015 verður viðgjørd á stýrisfundinum. Fíggjarætlanin hongur illa saman, og 
skal tí møguliga eisini viðgerast í  MMR 
Lívfrøðiútbúgvingin verður løgd fram á stýrisfundinum 

 
 

 Góðkenning av West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management 
 
Útbúgvingin verður send Mentamálaráðnum til góðkenningar. Setrið má orða eina 
standardorðing í sambandi við góðkenningar.  
 

 Prógvið hjá lærarum og námsfrøðingum.  
 
Leiðslan er samd um, at lærarar og námsfrøðingar bert skulu fáa eitt prógv.   
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Tó kunnu studentar, sum ætla at lesa víðari aðrastaðnis, fáa 3-ára bachelorprógvið útskrivað um 
tørvur er á tí.  
 
 
 

Kunningarmál: 

 40 umsóknir eru komnar til mýlalívfrøðistarvið. Sera nógvar útlendskar umsóknir eru komnar 
gjøgnum lýsingina á EURAXESS. Ein metingarnevnd verður sett í næstum.  

 

 Rektarin hevur kunnað landsstýrið um strategiina, næsta stig er at kunna politisku flokkarnar 
einsæris. 

 
 
Ymiskt: 

 

 Fundarfrágreiðingar frá lestrarráðsfundum skulu leggjast á drevið. Um talan er um viðkvæmar 
upplýsingar, so skulu hesar ikki í frágreiðingina, men verða viðgjørdar/skrásettar í viðkomandi 
skipanum á Setrinum t.d. Próvbók og journal.  
 

 

 Átroðkandi mál á deildunum og niðurstøður frá øðrum fundum 
Tað kann hava týdning ella vera neyðugt at niðurstøður og mál frá deildarfundum og 
lestrarráðsfundum, eisini verða viðgjørd á leiðslufundi.  
Avgerð tikin um, at møgulig átrokandi mál frá deildunum og niðurstøður frá øðrum fundum, 
verða fast punkt á leiðslufundum framyvir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


