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1. Umsóknarskriving 
Setrið hevur ikki verið so sjónligt tá tað snýr seg um at søkja stuðul úr Horizon2020. 
 
Granskingarráðið ætlar at skipa fyri skeiði í at skriva umsóknir til H2020. Ætlanin er at fáa ein breta 
at koma til FO at vísa granskarum á Setrinum, hvussu umsóknir skulu orðast, og hvussu tað 
seinasta strekkið frá tanka til handling verður rokkið.  
 
Dekanarnir hava kunna avvarðandi starvsfólk á Setrinum.  
 
Randi Frederiksberg er sett at taka sær av at søkja stuðul til eitt prosjekt gjøgnum Marie Curie 
stuðulsskipanina. Setrið er partur av umsóknini saman við Ílegusavninum og møguliga eisini Árhus 
Universitet. Marie Curie er ein flytføri skipan, sum stuðlar granskarum á allari yrkisleiðini. Søkt 
verður um stuðul til at fáa eitt vísindastarvsfólk til genetiska gransking.   
 

2. Kreativ útbúgving   
Arbeiðsbólkur arbeiðir við at orða eitt uppskot til kreativa grundútbúgving á Setrinum. 
Upptøkukrøvini vera gymnasial miðnámsútbúgving, saman við øðrum listarligum úrslitum. 
Arbeiðsbólkurin leggur uppskotið fram fyri Mentamálaráðið hósdagin 17. mars 2016.   
 

3. Masterútbúgvingar á NVD 
Í eina tíð hevur verið arbeitt vit at gera uppskot til, hvussu masterútbúgving innan lívfrøði og 
kunningartøkni kann setast saman. Talan er enn bert um arbeiðsskjøl, men arbeitt verður víðari við 
málinum.  
 

4. Hjánám í støddfrøði 
Í ár verður tikið inn til hjánám í støddfrøði. Námið er serliga ætlað undirvísarum á 
miðnámsskúlunum. Útbúgvingarprofilur er sendur til góðkenningar í Mentamálaráðnum. 
 

5. Próvbókin 



 

Tað er umráðandi at dekanarnir fylgja við í próvbókini, soleiðis at møguligir feilir ella fráboðanir, 
um at lesandi eru givin við at lesa, verða loftaðar.  
 

6. Próvtalsstigi 
Í 2013 varð nýggi próvtalsstigin eisini galdandi fyri Setrið. Próvtalsstigin er sonevnt absoluttur, tí 
hann er knýttur at førleikamálunum, sum eru ásett í námsskipanunum fyri fólkaskúlan og miðnám. 
Trupulleikin við at nýta próvtalsstigan á Setrinum er, at einki fyrireikingararbeiði er gjørt við at 
orða/tillaga førleikamálini til próvtalsstigan. Hetta arbeiði gjørdi MMR fyri fólkaskúlan og miðnám.  
Próvtalsstigin er tískil ikki absoluttur men relativur, akkurát sum gamli próvtalsstigin var tað.  
 
 

7. Journal  
Nýsettu dekanarnir eru nú upprættaðir í journalskipanini, og í næstum verður skipað fyri skeiði í at 
brúka journalina fyri øllum nýggjum brúkarum.  
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1) Próvtøkur og KT 
Tað vísir seg, at KT-manningin ikki er nøktandi í sambandi við próvtøkur. Skipanin við at skriva til 
Formula loysir bert tann partin sum kann loysast úr fjarstøðu. Tað hendir seg meira enn so, at fleiri 
próvtøkur verða skipaðar í senn, og tá er nógv trýst á KT-vørðunum.  
Setrið skal arbeiða fram ímóti at allar próvtøkur á Setrinum verða skipaðar eftir sama leisti. Best er 
um at allar próvtøkur eru webbaseraðar (t.d. moodle) og papírleysar, har studenturin hevur egna 
teldu við.  

 
2) Studentaportalurin  

Nú kunnu studentar fáa fyrsta loyniorð við at fara inn á studentaportalin. Næsta stigið er at geva 
studentunum eina teldupostadressu við egnum navni, men hetta verður ikki fyrr enn eftir páskir. 
Tað vísir seg, at tað er eitt sindur trupult at fáa studentarnir at taka skipanir so sum papircut og 
studentaportal til sín.  
Tað er umráðandi at studentarnir verða væl og virðiliga kunnaðir um skipanir sum verða settar í 
verk á Setrinum, tí um teir ikki taka skipanirnar til sín, so er arbeiðið til fánýtis. Ráð teirra lesandi 
hevur í fleiri umførum ført fram, at kunningin um studentaportal, teldupost og 365 ikki hevur verið 
nøktandi, tí studentarnir eru enn ikki vitandi um hesar møguleikar.  
 

3) Aulan á Námsvísindadeildini 
Ætlanin er at uppstiga alla útgerðina í Auluni á Námsvísindadeildini, soleiðis at Setrið fær eitt 
fyrstafloks fyrilestrarsal. Ljóðið í Auluni skal kannast, áðrenn farið verður víðari.  
 
Elin B. H: 
 

4) Heimasíðan 
Arbeitt verður við at fáa nýggju heimasíðuna upp at koyra. Vónandi verður heimasíðan klár áðrenn 
summarferiuna. 



 

Tað hevði verið ein stórur fyrimunur, um starvsfólk sjálvi kunnu dagføra egið CV á heimasíðuni.  
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