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Leiðslufundur 2. juni 2015 

 

Heiti: Leiðslufundur 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Hans Pauli Joensen (HPJ), Malan 
Marnersdóttir (MM), Eilin Brimheim Heinesen (EBH) og Jørgen 
Meitilberg (JM) 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 2. juni 2015 

Fundarstað: SSS 

 
 
 
Mál til støðutakan: 

 Námslektarametingar 
Samsýningin fyri metingar skal samanberast við praksis á øðrum universitetum, áðrenn 
tilmælið verður staðfest á einum komandi leiðslufundi.  

 
 
Mál til umrøðu: 
 

 Innleiðsla 
Ymiskt er hvussu deildirnar skipa fyri samansjóðing í sambandi við lestrarbyrjan hjá lesandi. 
Ætlanin er at samskipa lestrarbyrjanina eitt sindur betur í ár, men hetta skal tó gerast uttan at 
siðvenjan á deildunum, sum riggar í dag, fer fyri bakka.   
Lestrarskrivstovan samskipar arbeiðið saman við Ráð teirra lesandi, útbúgvingarleiðarum, 
vegleiðarum á deildunum og vegleiðaratoyminum. Lestrarskrivstovan hevur saman við 
omanfyrinevndu eisini ábyrgd av at skipa fyri felags innleiðsludegi tann 28. august. 
 

 Staksskeið 
Setrið bjóðar tvey sløg av stakskeiðum: 

o Gjaldsskeið 
o Tóm pláss 

 
Ynski er um at fáa ein yvirskipaðan politikk fyri økið, eins og at upptøkan fyri gjaldsskeið 
verður greiðari.  
 

Yvirlit skal gerast yvir hvar tóm pláss eru tøk, soleiðis at tað er lætt hjá fólki at finna tøk 
skeið á heimasíðuni.  
Lestrarskrivstovan setir seg í samband við deildirnar fyri at kanna, hvussu økið kann gerast 
smidligari.   
 

 

 Prógvhandan 26. juni 
Norðurlandahúsið er bílagt til prógvhandanina fríggjadagin 26. juni 2015. JM og EBH 
samskipa prógvhandanina.   

 

 Fíggjarstøðan, eykajáttanin, næsta árs játtan v.m 
Fíggjarstøðan fyri juni verður gjørd upp, áðrenn eykajáttanin verður disponerað. 
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Umbøn um fíggjarjáttan 2016 skal sendast MMR fyrst í juli. Heitt verður á fyrisitingina og 
megindeildirnar um at gera tørvin upp fyri 2016 áðrenn 19. juni. 

 

 Høli til skrivstovur og undirvísing – eftir Bókbindaragøtu 
Leigumálið í Bókbindaragøtu gongur út 30. apríl 2016 og verður ikki longt. Setrið kannar í 
løtuni aðrar møguleikar.   

 

 MMR-mál: vegleiðaraúbúgvingin, ph.d. kunngerð, pedagogikum – hvussu fáa vit 
svar? 
Setrið hevur fleiri mál og fyrispurningar í ráðnum uttan at hava fingið svar. JM rykkir eftir 
svari. 

 

 Avrikssáttmáli 
Uppskotið til avrikssáttmála varð gjøgnumgingið. Ætlanin er at taka sáttmálauppskotið upp 
aftur á fundi við MMR. Sáttmálauppskotið verður sent í innanhýsis hoyring.  

 

 Dagpengar fyri langar ferðir enn eina ferð: Avtala fasta upphædd fyri ph.d.-lesandi 4 
mánaðir í DK? 
Málið útsett til komandi fund 
 

 Útferð  
Málið útsett til komandi fund 

 
 
 

Kunningarmál: 

 Regluligir fundir í fyrisitingini  
 Málið útsett til komandi fund 
 

 
 
Ymiskt: 

 Tað vísir seg enn at vera trupult at fáa skeiðslýsingar inn í Próvbókina. Flestu skeiðslýsingar 
eru komnar, men enn mangla fleiri at umsetast til enskt. Uttanhýsis fólk verður møguliga 
sett í styttri tíðarskeið at umseta skeiðslýsingarnar til enskt 

 
 
 

fyrisitingarstjórin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


