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Mál til støðutakan: 
 
 
Mál til umrøðu: 
 

1. Prógvhandan 24. juni 2016 
Í ár verður prógvhandandin munandi stytt. Fyribilsskráin er soljóðandi: 

Kl. 10:00   Rektarin bjóðar vælkomin og heldur røðu 
Kl. 10:15   Umboð fyri tey lesandi heldur røðu 
Kl. 10:25   Tónleikur (2 løg) 
Kl. 10:35   Prógvhandan 
Kl. 10:55   Gestarøðari 
Kl. 11:10   Rektarin takkar fyri og bjóðar til ábit 
 

2. Varalim til Nordplus programnevndina 
Mentamálaráðið hevur heitt á Setrið um at velja annan varalim til Nordplus programnevndina, nú 
Elisabeth Holm er í farloyvi.  

 
Semja um, at Turid Sigurðardóttir verður varalimur fyri EH. JM avgreiðir málið mótvegis MMR.  
 

3. Lestrarvirkni hjá ph.d. lesandi 
Hvørjar reglur/krøv eru til lestrarvirkni hjá ph.d. lesandi – verður góðtikið at ph.d. lesandi átaka 
sær aðrar løntar uppgávur útum tann ph.d. lestur, ið tey á Setrinum eru innskrivaði til.  
 
Ph.d. kunngerðin, sum varð lýst 27. mai 2016, váttan um innskriving til ph.d. lestur og ½-
ársmetingarskjalið taka hædd fyri, hvussu ph.d. lesandi er lestrarvirkin. 
 

4. Áheitan á starvsfólk um altíð at fráboða teldutrupulleikar á support@formula.fo. 
Tað er umráðandi at øll starvsfólk á Setrinum altíð fráboða teldutrupulleikar til 
support@formula.fo, tí annars verður feilurin ikki skrásettur. Heitt varð á dekanarnar, um at minna 
starvsfólk á, at boða frá teldutrupulleikum support@formula.fo og á KTT@setur.fo sambært áður 
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útsendu vegleiðing.. Vegleiðingin, sum varð send út fyri hálvum ári síðani, verður send út av 
nýggjum. JM avgreiðir hetta.   

 
 

5. Fíggjarstøðan hjá Setrinum 
Fíggjarstøðan vísir í løtuni eitt greitt hall. Fíggjardeildin hevur heitt á dekanarnir, um at fáa inn 
upplýsingar um leysalæraraútreiðslur. Fíggjardeildin leggur í skrivandi stund eitt budget fyri restina 
av árinum. Fíggjarleiðarin fer framyvir at senda dekanunum reglulig yvirlit yvir fíggjarstøðuna.  
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