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Mál til umrøðu: 
 

1. Setan av arbeiðsbólki at orða ársnorm  
Tað er tørvur á at greina hvørjar arbeiðsskyldur áliggja vísindastarvsfólkum á Fróðskaparsetri 
Føroya, serliga er neyðugt at greina undirvísingararbeiði hjá vísindastarvsfólkum. 
Høvuðsuppgávurnar hjá vísindastarvsfólkum eru at granska og at undirvísa. Arbeiðið sum 
vísindafólk er sera sjálvstøðugt og tí er neyðugt raðfesta og skipa arbeiðið soleiðis at tað gagnar 
einstaka starvsfólkinum og stovninum sum best.  
 
Á samstarvsnevndarfundi fríggjadagin 20. mai varð avgerð tikin um at seta ein arbeiðsbólk við  
umboðum frá deildunum at gera eitt tilmæli um, hvussu ein ársnormur fyri undirvísingarbyrðu 
kann skipast. Dekanarnir finna umboðini fyri deildirnar.  
 
Avgerð varð tikin um at víðka arbeiðsbólkin við trimum umboðum frá leiðsluni, íroknað einum 
umboði frá fyrisitingini. Leiðslan orðar ein arbeiðssetning til arbeiðsbólkin at arbeiða út frá.  
 

 
2. Prógvhandan 24. juni 2016  

Fyrireikingarnar til prógvhandanina 2016 eru í gongd. Á samstarvsfundi 18. mai var 
prógvhandandin 2016 umrødd. Í hesum sambandi kom fram, at handanin í fjør var ov drúgv, og tí 
má skráin styttast munandi í ár. LLS og fyrisitingarstjórin arbeiða víðari við málinum.   
 
Semja var um at tað hóskar seg best at rektarin handar prógvini. JM kunnar LLS og Ráð teirra 
lesandi, og dekanarnir kunna um tað úti á deildunum.  

 
 

3. Viðgerð av útkasti til málpolitikk 
Turið hevur gjørt eitt útkast til eina málstevnu fyri Fróðskaparsetrið.  
 
 



 

Fróðskaparsetur Føroya er fremsti vísinda- og útbúgvingarstovnur føroyinga og skal sambært lóg  
m.a. “inna gransking og veita frálæru á hægsta altjóða stigi” og “tryggja samanhang  millum 
gransking og útbúgving og tryggja samfelagsligar  raðfestingar og fyrilit í hesum sambandi”.  Tað er 
tí ein umvarðandi skylda hjá Fróðskaparsetrinum at stuðla upp undir vøkstur og menning av 
føroyskum máli og at síggja til, at tað er nýtiligt og verður nýtt á øllum vísindaøkjum . 
Fróðskaparsetrið er somuleiðis partur av altjóða vísindasamfelagnum og virkin luttakari í 
ymisligum altjóða samstarvi um undirvísing, gransking og fyrisiting.  
Málstevna Fróðskaparsetursins verður myndað av hesum tvítáttaða leikluti Setursins og skal bæði 
stuðla upp undir føroyskt mál og altjóða virksemi Setursins. 
 
Málstevnan verður myndað av tvítáttaða leikluti Setursins og skal bæði stuðla upp undir føroyskt 
mál og altjóða virksemi Setursins.  
 
Málstevnan skal lagast til virksemið hjá Setrinum. Uppskotið verður tikið upp á einum komandi 
leiðslufundi.   
 

4. Mentorskipan – sí viðlagda kunningarskriv um innleiðslu, sí bls. 4-11 
Semja var um at reglugerðin fyri mentorskipanina skal takast úr kunningarskrivunum um innleiðslu, 
og gerast til sjálvstøðuga reglugerð.   
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