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Mál til umrøðu: 
 

1. Fundarumbøn frá Rit og Rák – umrøða 
Umbøn komin frá Rit og Rák um fund at umrøða, hvussu Setrið samskipar innkeyp av 
bókum. Bergur og rektarin luttaka vegna Setrið.  

 
2. Sjóvinnuhúsið – kunning og umrøða 
SNA (Selmar Nielsen) hevur í samráð við Landsverk gjørt eitt uppskot um innrætting og 
hartil eina kostnaðarmeting. 
Í løtuni verður samrátt við SFD, um at flyta í Sjóvinnuhúsið.  

 
3. Umboð í arbeiðsbólk at endurskoða lógina um gransking og skipanina við Vísindaráðnum  
Landsstýriskvinnan í mentamálum fer í næstum at seta arbeiðsbólk at endurskoða lógina 
um gransking og skipanina við Vísindaráðnum. Í hesum sambandi hevur landsstýriskvinnan 
heitt á Setrið um at velja umboð í arbeiðsbólkin. Setrið skal tilmæla eina kvinnu og ein mann 
sum møguligt umboð í arbeiðsbólkin. Freistin at senda ráðnum tilmælið er 24. mars 2017.   
 
Setrið fer at mæla til, at rektarin og Erika Hayfield vera umboð setursins í arbeiðsbólkinum.   
  
4. Umboð í málráðið 
Mentamálaráðið hevur heitt á Setrið, um at tilmæla bæði mann og kvinnu sum lim í 
Málráðið í tíðarskeiðinum 1. apríl 2017 til 1. apríl 2021. Freistin er mánadagin 27. mars 2017 
 
Málið verður viðgjørt á FMD. Bergur sendir leiðsluni uppskot til limir.  
 
5. Nýggjan lim í Fjølmiðlanevndina 
Av tí at Anna Katrin Matras hevur sagt seg úr Fjølmiðlanevndini, verður Setrið biðið um at 
koma við einum tilmæli um nýggjan lim til Fjølmiðlanevndina. Um varalimurin Bárður Larsen 
verður nýggjur limur, verður eisini biðið um tilmæli um nýggjan varalim.  
 
Hans Andrias tekur málið upp við Bárð Larsen. Rektarin heitir á Elin Brimheim Heinesen um 
at vera antin varalimur ella limur.   
 
6. Kunning frá dekanum 



 

FMD: Arbeitt verður við at góðskutryggja útbúgvingina. Arbeitt verður m.a. við at lýsa ymsu 
fasurnar av lesnaðinum, frá skeiðslýsingum til próvtøku. Nógv av tilfarinum er longu orðað í 
námsskipanini. Í hesum sambandi verður skipað fyri evnisdegi, sum ætlandi verður tann 21. 
apríl 2017. 
 
SFD: Maria Skaalum Petersen byrjar í starvinum 1. mai. Amanda Vang byrjaði 1. februar. 
  
SSD:  Tað vísir seg, at tað er ein ávísur tørvur hjá starvsfólkum, sum hava við próvbókina at 
gera, at fáa eina upplæring í, hvussu Próvbókin kann nýtast á bestan hátt. Serliga er tørvur á 
upplæring tá tað ræður um lestrarvirkni hjá lesandi. Ein týðandi liður í at Próvbókin virkar 
optimalt er, at hon verður fóðra regluliga við tilfari frá deildunum.  
  
Hvørjir møguleikar hevur Setrið at útskriva lesandi, tá tey eru óvirkin, t.v.s. at tey ikki taka 
ECTS, hóast tey eru innskrivað. Siðvenja er, at skrivararnir á deildunum seta seg í samband 
við hesi fyri at staðfesta, um tey eru givin ella ikki. Regluverkið eigur at verða dagført, 
soleiðis at Setrinum verður heimilað at steðgað og útskrivað óvirkin lesandi.  
 
URKUND:  Arbeitt við at seta URKUND skipanina upp, soleiðis at hon kann koyra eftir páskir. 
Næsta stig er at gera leiðreglur. Tá skipanin er sett upp og leiðreglur gjørdar verða 
starvsfólk og lesandi kunnað væl og virðiliga um skipanina. Hetta verður m.a. gjørt við at 
koma runt á deildirnar at kunna um skipanina. Somuleiðis verður kunnað um skipanina í 
lestrarhondbókini.  
 
NVD: Maria Skaalum Petersen byrjar í starvinum 1. mai. Amanda Vang byrjaði 1. februar. 
 


