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Fundarfrásøgn 

 
 

Heiti: Leiðslufundur 

Til staðar á 
fundinum vóru: 

Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Hans Pauli Joensen (HPJ), Janus Jensen og Jørgen 
Meitilberg (JM) 

Skrivað hevur: JM 

Fundartíð: Týsdagur, 17. mars 2015 

Fundarstað: SSS 

 
 

Mál til støðutakan: 
 

 Einki mál innkomið. 
 
Mál til umrøðu: 
 
 

1. Linjufak á NÁD 
 
Alisfrøði 
JJ hevur júst fingið skeiðslýsingina fyri fysikk frá Boga B. Nielsen. Linjan er uppbygd av 
trimum modulum á 3 x15 ECTS. Bogi hevur ábyrgd av fyrsta modulinum.  
 
Ítróttur  
Tað gongur eitt sindur striltið við at koma á mál við ítrótti. Fundur verður í næstum.  
 
Føroyskt  
Jonhard Mikkelsen er farin í farloyvi. Starvsfólk skal setast fyri JM. Arbeitt verður í løtuni 
við at kanna, um tað ber til at samstarva við FMD um hendan partin.   
 

2. Próvtøkureglur 
Greiðari reglur eiga at verða gjørdar viðvíkjandi próvdøming. T.d. eiga reglur at verða sum 
áseta um studentur, sum dumpar bachelor ritgerð, skal skriva eina nýggja ritgerð við 
nýggjum evni, ella undir hvørjum umstøðum hann kann bøta um ritgerðina og lata hana 
inn umaftur. 
 

3. Viðvíkjandi góðkenning av fakum 
Tað er ymiskt, hvussu hetta verður handfarið á deildunum, men treytin fyri at verða 
upptikin er, at tað er pláss á útbúgvingini. Á NÁD má umsøkjari søkja inn á jøvnum føti 
við onnur. Fyri síðani at søkja um góðskriving av pørtum av lestrinum.  
 
 

4. Fundur um pedagogikum 
Mentamálaráðið hevur biðið um at fáa ein fund  við Setrið fyri at umrøða, hvussu 
pedagogikum skal skipast framyvir. Fundurin verður í Mentamálaráðnum hósdagin 
hósdagin hin 19. mars.  
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5. Vísindastarv innan KT-verkfrøði  
Tað vísir seg at vera sera trupult at fáa nóg nógvar og vælskikkaðar umsóknir til starvið. 
Freistin at søkja var úti 16. mars og 4 umsóknir eru komnar til starvið. 
 

6. Handilsskúlin 
Setrið fer at rykkja Mentamálaráðnum eftir svari. Somuleiðis verður kannað um møguleiki 
er fyri at leingja sáttmálan við útleigaran viðvíkjandi Bókbindaragøtu 8.  
Hølisviðurskiftini á NVD eru rættiliga avmarkaði, m.a. hevur Setrið lænt hølir frá 
Havstovuni. Hølisnýtslan skal leggjast til rættis í góðari tíð, soleiðis at vit ikki fáa 
trupulleikar í sambandi við upptøkuna í 2015.  
 

7. Samstarv við Vinnuháskúlan 
JM fer at seta seg í samband við Vinnuháskúlan til tess at tosa um møguligt samstarv 
innan hølir og kantinu.  
 

8. Fjarlestur 
Royndirnar við fjarlestri á NÁD hava riggað rættiliga væl, og skipanin hjá sp/f 
Videofundum riggar somuleiðis væl. Tørvurin á at lesa í nærumhvørvinum økist alsamt, 
tískil má Setrið finna útav, hvussu fjarlestur skal skipast á Setrinum framyvir.  
 
 

 
 

/JM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


