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Mál til umrøðu: 
 
 

1) Uppskot frá FMD um limir 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.  
 
Fróðskaparsetrið tilnevndir Sannu A. Dahl og Bjarna sum limir í Málráðið. JM avgreiðir málið. 

 
2) Vitjan av rektaranum á HÍ í mai (juni) 

Jón Atli Benediktsson, rektari á Háskúla Íslands, vitjar Setrið í døgunum 25. og 26. mai. Dagarnir 
skulu setast av, og ein skrá gerast í sambandi við vitjanina.   
 

3) Setan av arbeiðsbólki til innrætting av Sjóvinnuhúsinum 
Landsverk hevur heitt á Setrið um at manna ein arbeiðsbólk at viðgera, hvussu 
undirvísingarhølir og arbeiðspláss í Sjóvinnuhúsinum kunnu skipast og innrættast. Hesi manna 
arbeiðsbólkin higartil:  

- Toke Meyer Carlsen, professari, NVD 
- Sjúrður Ravnsfjall, KT-didaktiskur samskipari, NÁD 
- Annika Antoniussen, útbúgvingarleiðari og námslektari, NÁD 
- Sanna Andrassardóttir Dahl, vísindaligt hjálparfólk, FMD 
- Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, SSS 
- Anna Paulina Leo Olsen, vísindaligt hjálparfólk, SSD 

 
Í hesi vikuni vænta vit at fáa fráboðan um hvør umboðar 

- Deildarskrivarar/fyrisiting 
- Sjúkrarøktarfrøðideildina  
- Ráð teirra lesandi 
- Lestrarskrivstovuna 

 
Óli Simonsen, KT-leiðari,  samskipar KT innleggingar fyri Setrið í SVH – og kann væntandi eisini 
luttaka í hesum arbeiðinum eftir tørvi. 



 

 
4) Lógaruppskotið um til fyrisiting av sjófeingi 

Fróðskaparsetrið hevur fingið uppskot til løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi til hoyringar. 
Freistin at koma við viðmerkingum til uppskotið er mánadagin 27. mars 2017. Lógaruppskotið 
er higartil sent lívfrøðingunum, búskaparfrøðingunum og løgfrøðingunum til viðmerkingar.  

 
5) Setan av arbeiðsbólki at endurskoða lógina um gransking 

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.  
 
Setrið fer at mæla til, at rektarin og Erika Hayfield vera umboð setursins í arbeiðsbólkinum.   
 

6) Samstarvsavtala við UCC, sum skipar pedagogútbúgvingina í Suðuroy 
NÁD hevur fingið eina umbøn um samstarvsavtalu millum University College UCC og 
Fróðskaparsetrið, um samstarv millum pedagogútbúgvingina, sum verður boðin út umvegis 
fjarlestur í Vági, og pedagogútbúgvingina á Setrinum.  JM orðar uppskot til svarskriv. 
 

7) Redaktiónsbólkur við umboðum frá deildunum til heimasíðuna (ein bólkur er/var til, 
men er óvirkin).  

Tørvur er á at fáa redaktiónsbólkin at virka aftur. Við hesum kunnu umboðini fyri deildirnar 
samskifta um dagføringar og rættingar á heimasíðuni.  
 

8) Rættstavarin. Hvør eigur ábyrgdina, og hvør skal gjalda? 
Ein nýggjur dagførdur rættstavari verður mentur á FMD í løtuni. BDH arbeiðir víðari við 
málinum. 
 

9) Prógvhandan og lestrarbyrjan 
Lestrarskrivstovan hevur latið leiðsluni uppskot um dato fyri prógvhandan og lestrarbyrjan.   
 
Endaliga avgerð er tikin um at fríggjadagin 23. juni verður prógvhandan í Norðurlandahúsinum. 
Fríggjakvøldið 25. august verður innleiðsluveitslan “Seturssamanshow” um kvøldið á 
Reinsarínum og í Perluni.  
 
Lestrarskrivstovan hevur eisini mælt til, at mánadag 21. august verður lestrarbyrjan. Tvs. at 
innleiðsludagur verður allan tann dagin - við felags innleiðslu fyrrapartin í høllini á NÁD og 
innleiðslu úti á deildunum seinnapartin. 
Frá týsdegnum 22. august til og við hósdagin 24. august 2017 verða so innleiðslutúrarnir. Øll 
lesandi eru tó ikki burtur í senn allar tríggjar dagarnar. Hvør bólkur fer avstað seinnapartin ein 
av hesum døgunum og er aftur fyrrapartin dagin eftir. Enn er ætlan bara ikki løgd fyri, hvønn 
dag hvørjir bólkar fara avstað. 
Dekanarnir taka hetta upp á deildunum og venda aftur skjótast gjørligt, soleiðis at endalig 
avgerð kann takast.   
 



 

 
10) Ráð teirra lesandi leggja fram: Framtíðar aktivitetur og hølir  

RTL legði fram, hvussu RTL kundi hugsað sær at gagnnýtt og innrættað kantinuna á 
Námsvísindadeildini á bestan hátt. Kantinan skal nýtast til ymisk ítriv, skúlating og Seturs café. 
RTL arbeiðir harumframt við at menna hesi ítriv millum lesandi:  

- ymiskan ítrótt  
- flogbólt 
- kurvabólt 
- Sjónleik 
- Kór 
- tónleikabólkar 

 
Av framtíðar ynskjum nevndini RTL: bókasavn, akademiskan bókahandil og tutor skipan.  
 


