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Mál til umrøðu: 
 

1. Velja umboð í arbeiðsbólk at menna felags web portal saman við Háskóla Íslands 
Í samstarvsavtaluni millum Fróðskaparsetrið og Háskúla Íslands verður ásett, at partarnir kunnu 
velja hvør síni umboð í arbeiðsbólk, at skal kanna møguleikarnir fyri einum felags web portali, har 
tilfar av felags áhuga kann miðsavnast. Guðmundur Halfdanarson og Jón Örn Guðbjartsson 
umboða HÍ í arbeiðsbólkinum.   
Semja um at heita á Sjúrð Ravnsfjall og Eriku Hayfield at vera umboð Setursins.  

 
2. Talgild próvtøkuskipan 

Ein verkætan, sum hevur til endamáls at kanna møguleikarnar fyri talgildari próvtøkuskipan, er sett 
í gongd. Skipanin byggir á platformin “wiseflow”, sum nógv onnur universitet nýta. Við hesum 
gerast próvtøkurnar smidligari, minni arbeiðskrevjandi, hógligari fyri lesandi og harumframt verður 
tørvurin á tøkniligari hjálp munandi minni.  
Arbeiðsbólkurin handar leiðsluni eitt tilmæli/niðurstøðu í januar í 2017. Arbeiðsbólkurin er 
mannaður við Sjúrði, Gunnari, Óla og Annemi. Í løtuni verður skipanin roynd úti á deildunum. 
Partur av arbeiðinum er m.a. at samanbera Moodle við hesa skipanina.  
 

3. Ársfrágreiðing 2015 – umrøða og ætlan 
Talan er um almenna frágreiðing, sum yvirskipað lýsir virksemi hjá stovninum. Tað vísir seg, at 
yvirlitið yvir granskingarútgávu hevur elvt til eina ávísa ónøgd millum vísindastarvsfólk, tí tað er eitt 
sindur trupult at taka dagar millum hvat og hvussu nógv av øðrum tilfari enn javnlíkamettum og 
vísindaligum greinum skal við í ársfrágreiðingina. 
Dekanarnir leggja málið fyri á deildarfundi, soleiðis at starvsfólkini fáa møguleika at gera 
viðmerkingar til, hvussu ársfrágreiðingin skal setast upp.  
Hagtalsgrundarlagið skal styrkjast í komandi frágreiðing. Vísindastarvsfólkini hava í dag møguleika 
at dagføra starvsfólkabløðini á heimasíðuni, men hetta skal gerast umvegis samskiftisfólki. 
Frameftir skal tað verða møguligt hjá starvsfólkum at leggja út sjálvi.  
 

4. Viðmerkingar til uppskot til arktiska strategi fyri gransking, útbúgving og 
innovation  

Setrið hevur fingið uppskot til arktiska strategi fyri gransking, útbúgving og innovation. Uppskotið 
verður sent starvsfólkunum til kunningar/viðmerkingar.  

 

 



 

5. Lýsingarherferð í samband við marknaðarføring av útbúgvingum (hetta má skipast 
betri enn seinast og onkrar útbúgvingar hava longu tørv á marknaðarføring) 

Marknaðarføringin av útbúgvingunum var eitt sindur óskipað í ár, m.a. vísir tað seg, at ávísar 
útbúgvingar fáa meira rúmd enn aðrar. Málið verður tikið upp við Lestrarskrivstovuna. 
Leiðslan má longu í november 2016 taka avgerð um hvørjar útbúgvingar skulu bjóðast út í 2017.   
 

6. Próvbókin - valskeið 
Tað er ein sindur tung skipan at taka valskeið á øðrum útbúgvingum, tí góðskrivingartilgongdin er 
rættiliga tung. Ætlanin er at gera ein innanhýsis lista yvir hvørji valskeið lesandi kunnu velja ímillum 
uppá tvørs av útbúgvingunum. Listin yvir valskeið verður sendur próvbókini, soleiðis at skeiðini 
kunnu knýtast at útbúgvingunum. Próvbókin hevur møguleika sum er, at leggja valskeið til 
útbúgvingar uppá tvørs av deildunum 
Spurningurin um nær eitt skeiðsnummar skal broytast í próvbókini varð umrøddur, serliga um 
lestrarlistin verður broyttur smávegis. Lestrarlistin í Próvbókini verður fyltur út eitt sindur ymiskt. 
Ávísar deildir gera meira neyvar lestrarlistar, men aðrar orða meira yvirskipað yvirlit. Málið verður 
tikið upp á komandi leiðslufundi.  
Próvbókin varð gjøgnumgingin. Tað vísir seg, at studentar, sum eru givnir at lesa, enn standa í 
Próvbókini sum fulltíðarlesandi ella partíðarlesandi. Tað er umráðandi at próvbókin verður 
dagførd. Útskrift úr próvbókini skal sendast deildunum at gjøgnumganga. 
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