
 

 
Fundarfrásøgn leiðslufundur 22. mars 2016 

 
Á fundi: Hans Andrias Sølvará, Turið Sigurðardóttir, Janus Jensen, Hans Pauli Joensen, Sigurð í 
Jákupsstovu 
 
Avboð: Jørgen Meitilberg 
 
Mál til støðutakan: 
 
Uppskot frá Input.fo til skipan av verkstovum og hugbanka varð umrøtt. Fylgjandi dagar vórðu 
settir av til verkstovur fyri starvsfólk á deildum, í fyrisiting og fyri lesandi. 
 

1. Støðutakan til uppskot til verkstovur og hugbanka frá Input. Verkstovurnar verða skipaðar 
hesar dagar. 

 15. apríl 9.00 – 12.00 Føroymálsdeildin 

 20. apríl 9.00 – 12.00 Nátturuvísindadeildin 

 20. Apríl 13.30 – 16.30 Søgu og samfelagsdeildin 

 26. apríl 14.00 – 17.00 Sjúkrarøktarfrøðideildin 

 29. apríl 9.00 – 12.00 Fyrisitingin 

 29. apríl 13.00 – 16.00 Lesandi 

 3. mai 14.00 – 17.00 Námsvísindadeildin 
 
Luttøka í verkstovunum verður skipað soleiðis: 
 

 Í verkstovum fyri deildirnar luttaka starvssett vísindafólk og undirvísarar, vísindalig 
hjálparfólk og laborantar 

 Í verkstovuni fyri samlaðu fyrisitingina luttaka starvsfólk á Setursskrivstovuni, 
Lestrarskrivstovuni, KT-starvsfólk, skrivarar og húsavørðar 

 Í verkstovum fyri lesandi luttaka 10-20 umboð fyri lesandi – Ráð teirra lesandi fáa ábyrgd 
av at seta saman ein umboðandi bólk. 

 
Dekanar og fyrisitingarstjóri samskifta við starvsfólk um verkstovurnar. Umráðandi at kunningin er 
so neyv sum til ber. SíJ skrivar uppskot til kunningarskriv, ið vísast kann til. 
 
Mál til umrøðu: 
 

2. Málpolitikkur á Setrinum 

 Turið Sigurðardóttir legði málið fram og spurdi um Setrið hevði nakran málpolitikk 
ella reglur fyri hvussu stovnurin letur skrivligt tilfar frá sær, bæði á heimasíðu men 
eisini í øðrum samskifti – formligt og minni formligt. 

 Semja var um at reglurnar á økinum vóru ikki nóg greiðar og at tørvur er at økja 
tilvitanina á stovninum um at nýta góðan og rættan málburð í øllum samskifti. 



 

 Heitt verður á Fyrisitingarstjóran um at savna saman verandi reglur og mannagongdir 
fyri samskifti, heimasíðu og rættlestur  til næsta leiðslufund. Harumframt er ynski um 
at fá greiði á hvørji krøv eru til føroyskt sum undirvísingarmál á setrinum. 

 Turið Sigurðardóttir ger fyrsta útkast til málpolitikk. 

3. Farloyvi hjá studentum 

 Turið Sigurðardóttir legði málið fram. Spurt varð um Setrið hevur reglur fyri nær 
lesandi sleppa í farloyvi – tá talan ikki er um sjúku ella barnsburð. Tað kemur ofta fyri 
at lesandi ynskja farloyvi til onnur endamál – tey ynskja at arbeiða, fara út at ferðast 
ella annað. Hvør er støðan hjá Setrinum til slíkar spurningar.  

 Semja var um at slíkar felags reglur fyri øll lesandi skulu fáast til vega. Umrøtt var 
t.d.at: 

i. lesandi kunnu ikki fáa farloyvi fyrsta árið – ella at tey skulu hava lokið 60 
ects áðrenn tey kunnu fáa farloyvi. 

 Umrøðan snúði seg eisini um vantandi felags reglur fyri próvtøkur. 

 Heitt verður á Fyrisitingarstjóran um at leggja fyri á næsta fundi hvørjar felags 
reglur eru í dag og uppskot til hvussu hesar kunnu mennast víðari.    

4. Góðskutrygging av útbúgvingum 

 Málið tikið av skrá og flutt til næsta leiðslufund 

5. Skeið í Búskaparskipan landsins 

 Gjaldstovan skipar fyri skeiðum. Dekanarnir meta um og gera av, um teir hava tørv á 
at luttaka. 

 
 

Kunningarmál: 
 

 
Ymiskt: 
 
 
Fundur lokin kl 11.00,  
SíJ skrivað fundarfrásøgn 


