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Mál til umrøðu: 
 

 Professarameting av Jógvani í Lon Jacobsen 
 
Jógvan í Lon Jacobsen hevur søkt um at verða professaramettur og stutt fyri jól kom metingin frá 
nevndini við professarunum Olle Josefson, Stockholm, Carolyn Heycock, Edinburgh og Veturliði 
Óskarsson, Uppsala. Metingarnevndin metir at Jógvan í Lon Jacobsen er skikkaður til professara.  
Dekanurin tekur undir við tilmælinum frá metingarnevndini og mælir til, at JÍL verður framfluttur í 
professarastarv í føroyskum máli frá 1. februar 2016.  
MM skrivar rektaranum eitt grundað tilmæli.  
 
 

 
 
Frá kl. 10.  
 

 Umsóknarfreistir - áseta endaliga dagfesting  
Upptøkufreistirnar staðfestar: 

-  kvota 2:  15. apríl 2016 
-  kvota 1:  1. juli 2016  

 

 Fordeiling millum kvotu 1 og 2. 
Setrið eigur at viðgera býtið millum kvotu 1 og 2 umsóknir. Nógvar sera vælskikkaðar umsóknir 
koma umvegis kvotu 2, serliga til sjúkrarøktarfrøði. Málið verður tikið upp í sambandi við 
eftirmetingina av upptøkuni og á komandi samstarvsfundi við útbúgvingarleiðarar. JM og EBH 
skipa arbeiðsbólk at gera tilmæli um felags leiðreglur fyri upptøku undir kvotu-2 
 

 Prógvhandan - svar frá útbúgvingarleiðarum um dag fyri prógvhandan 
Endalig avgerð varð tikin, um at prógvhandanin verður fríggjadagin 24. juni 2016 



 

 

 Næsti samstarvsfundur við útbúgvingarleiðarar. 
Ætlanin er at taka tvey mál upp á samstarvsfundinum mikudagin 13. januar, t.e. upptøkan 2016 og 
kunningarherferð á miðnámsskúlunum.  
 

 Upptøkukrøv til upptøku 
Kjakast var um upptøkukrøv til útbúgvingarnar á NVD og til linjurnar á NÁD. Endalig støða má 
takast til krøvini skjótast gjørligt, tí útbúgvingarnar verða skjótt marknaðarførdar. Dekanarnir seta 
seg í samband við avvarðandi deildir. 
 

 Tímaskráseting 
Tímaskásetingin hjá starvsfólki á Setrinum er ikki nóg greið. Setrið skal gera greiðari reglur fyri, 
hvussu tímaskráseting skal gerast og handfarast. JM og HS arbeiða við málinum. 
 

 Próvtøkumannagongdir  
Arbeitt verður við at orða eitt yvirskipað regluverk fyri próvtøkur. Arbeiðsbólkur mannaður við 
JM, HS, ÓS og EBH arbeiðir við málinum.  
 

 Mannagongd fyri tá starvsfólk fara úr starvi 
Arbeiðsbólkur mannaður við JM, ÓS og HS orðar uppskot at leggja fram skjótast gjørligt.  
 

 
/JM 


