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1. Hølisviðurskifti 
Kampusbólkurin arbeiðir við at orða eitt tilmæli til landsstýriskvinnuna í mentamálum um 
framtíðar universitetskampus. Tilmælið verður eftir ætlan handað í mai 2016. Landsstýriskvinnan 
hevur meldað út, at bygningurin á Frælsinum (Læraraskúlin/Venjingarskúlin) skal vera bulurin 
undir framtíðarkampus, tvs. at verandi bygningur skal vera partur einum framtíðar 
universitetskampus.  
Arbeitt hevur harumframt verið við at finna eina loysn uppá okkara bráðfeingis hølistørv. Í 
skrivandi stund er ætlanin at umbyggja lon 1 til skrivstovur, og gera undirvísingarhølir í lon 2. Ein 
kostnarmeting fyriliggur seinni í hesi vikuni.  
 
Mentamálaráðið og Tórshavnar kommuna arbeiða við at orða eina makaskiftisavtalu. Sambært 
uppskotinum yvirtekur MMR bygningsviðlíkahaldið av bygninginum frá 1. mai 2016 at rokna.  
 
Leigumálið í Jónas Broncks gøtu 25 gongur út 30. juni í 2017. JM setir seg í samband við útleigaran 
hesum viðvíkjandi.  
 
Málið verður tikið upp á komandi leiðslufundi, tá fyriliggur vónandi ein kostnaðarmeting frá 
Landsverk.   
 
Leiðslan má gera eina ætlan fyri møguligari flyting av SSD. Tað er umráðandi at starvsfólkini verða 
tikin við í tilgongdina, hetta kann t.d. gerast við felags fundum ella verkstovum.  
 

2. Bygnaður – eftirmeting 
Hetta er fyrsti leiðslufundur eftir at Malan fór frá sum dekanur. Í tíðarskeiðinum 1. mars 2016 til 
28. februar 2017 røkja niðanfyristandandi TS, JJ og HAS dekanuppgávuna saman við rektaranum.  
 
Stýrið hevur samtykt, at verandi bygnaður skal eftirmetast í vár/summar undir leiðslu av uttanhýsis 
serfrøðingum. Leiðslan hevur fingið tilmæli/tilboð frá Input. Fólkini aftanfyri Input.fo eru Marjun 
Eystberg og Elsa Johanna Høgenni. Teirra fakligu royndir eru innanfyri leiðslu og HR-menning. 
Um tilmælið/tilboðið verður tilgongdin nakað soljóðandi: 



 

Eftirmetingin verður skipað í fýra stigum:  
1.   Eftirmetingin verður skipað Greining og fyrireiking 
2.   Hoyring (verkstovur) 
3.   Menning (hugbanki) 
4.   Avgerð (tilmæli til stýrið) 

 
Tilgongdin verður nakað soleiðis. 1) Fundur verður millum leiðslu og Input, har endamálið við 
endurskoðanini av bygnaðinum verður nágreinað. 2) Hoyringin fer fram í verkstovum. Skipað 
verður ein tilgongd, har øll fáa møguleikan at koma til orðanna. Hvør verkstova er 3 tímar. 5 -6 
verkstovur verða hildnar, fyri hvørja deild sær. 3) Umboð fyri týdningarmestu áhugabólkarnar 
verða savnaði í ein hugbanka (Tænketank). Arbeiðið í hugbankanum verður grundarlag fyri 
tilmælinum til Stýrið. 4) Í hugbankanum ella beint aftaná orðar Input eitt tilmæli. Limirnir í 
hugbankanum leggja á fundi tilmælið fram fyri starvsfólkunum, til viðmerkingar. Síðan verður 
tilmælið tillagað í samráð við limirnar í hugbankanum og verður latið rektaranum at leggja fram fyri 
stýrið.   
 
Stýrið skal góðkenna tilmæli og tilboð viðv. at Input.fo stendur fyri eftirmetingini. 

 

 
3. Felags skeið á megindeildini - Vísindaástøði  

Ber til at skipa fyri felags skeiði í vísindaástøði á megindeildini fyri HugSamNám. Trupulleikin við 
skeiðinum seinast var, at ECTS ásetingarnar millum deildirnar eru so ymiskar. Á Søgu- og 
samfelagsdeildini inniheldur skeiðið ikki bert vísindaástøði, nú er metoda eisini partur av 
skeiðinum. Ein vansi kann verða, at holdini verða ov stór, men hetta ber til at loysa við at leggja 
undirvísingina í Auluna á NÁD.   
 
Ber til at hugsa skeiðið “vísindaástøði” til allar deildirnar á megindeildini í ár. Málið er, at skeiðið 
skal bjóðast út til øll lesandi í framtíðini, men av tí at allar deildirnar á HugSamNám skulu hava 
skeiðið í ár, er nærliggjandi at byrja við hesari megindeildini.  
 
TS, JJ og HAS kanna um tað ber til at skipa fyri felags skeiði í vísindaástøði.  
 
Setrið skal arbeiða framímóti at standardisera ECTS-ini fyri alt Setrið, soleiðis at tað betur ber til at 
arbeiða uppá tvørs.  
 

4. Starvsfólkamál 
 

5. Bókasavn 
Hvussu skulu yvirskipaðu reglurnar verða fyri bókasavnið á NÁD. Skal tað bera til at læna bøkur út 
úr húsinum ella ikki. Um ikki, so skulu greiðari reglur gerast, tí bókasavnið er skrásett á 
Landsbókasavninum. JJ arbeiðir við málinum. 
 

6. Størv á SSD 
Arbeitt verður við at lýsa tvey vísindastørv á SSD í sambandi við masterútbúgvingina 
(masterlæruna). Í løtuni eru trý tíðaravmarkað granskingarhjálparastørv sett í sambandi við 
útbúgvingina.  

 
7. Leiðslukunningarskipan og journal 

JM skipar fyri, at TS, JJ og HAS fáa atgongd til leiðslukunningarskipanina og journalina.  



 

 
 

8. Inntøkufíggjað skeið 
Lesandi og starvsfólk, sum taka inntøkufíggjað skeið á Setrinum, skulu rinda fyri tey. Næsti fyrisetti 
kann tó eftir umbøn játta, at Setrið rindar fyri viðkomandi skeið til starvsfólk.     
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