
Fundarfrágreiðing Lestrarráðið 19.09.2018 
Møtt: Durita, Annemi, Marin,  Amanda, Jórun Maria og Liljan 

Ikki møtt: Daniella 

Dagsskrá: 

1)  Durita kunnar stutt um limir og varalimir í LR  

2) Góðkenning av fundarskrá 

3)  Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn (sí viðfesti) 

4) Lestrarráðið velur næstforkvinnu fyri komandi lestrarár.  

5) Viðgera 4 umsóknir um góðskriving (sí viðfesti). 

6) Ymiskt: 

Starvsvenjingarpláss og tal av upptiknum lesandi 

 

Lestrarráðsfundir komandi lestrarár – 5 fundir í alt: 19/09/18. 14/11/18. 23/01.19. 20/03/19. 15/05/19 

Um tit ikki fáa møtt á fundi, skal avboð latast forkvinnuni skjótast til ber áðrenn fundin og varðalimur 

fáa fundarboð. 

Allir limir í lestrarráðnum kunnu biðja um at fáa mál á skrá. Ein limur, ið ynskir mál á skrá til ásettan 

fund, skal lata forkvinnuni mál og alt tilfar, ið hoyrir málinum til, í minsta lagi 5 dagar áðrenn fundin. 

 

Evni Viðmerkingar Niðurstøða 

AD1:  
Durita kunnar stutt um limir og 

varalimir í LR 

Næst forkvinnu hjá lesandi skal 
veljast. 
 
 
 
Umboð fyri starvsfólk sita í 3 ár 
og lesandi sita í 1 ár í senn. 
 
 
 
 
Um lesandi ikki kunnu møta á 
fund, gevur hon fundarboð til 
varaumboðið 
 

Valið er millum Jórun Maria 
Lamhauge Dalbø og Daniellu 
Joensen. 
 
May-Britt fer at lesa Phd, 
men tað kemur eingin 
ístaðin fyri hana, tí limatalið 
skal sambært viðtøkununum 
verða 6 í tali, og vit eru 6 
limir. 
Sambært viðtøkunum skal 
tað verða líka nógv lesandi 
sum starvsfólk í ráðnum. 
 
Lesandi skulu sjálvi kontakta 
varaumboðið, um tey ikki 
fáa møtt at fund. Forkvinnan 
skal eisini hava boð 

 
 
AD2: 

 
 
 

 
 
 



Góðkenning av fundarskrá Fundarskráin góðkend 
 

AD3: 
Góðkenning av seinastu 

fundarfrásøgn  

(Sí viðfesti) 

 Fundarfrásøgnin góðkend 

AD4: 
Lestrarráðið velur 

næstforkvinnu fyri 

komandi lestrarár. 

 Daniella Joensen ella Jórun 
Maria Lamhauge Dalbø 
avgera sínámillumh hvør av 
teimum verður næst- 
forkvinna. 
Uppgávan hjá 
næstforkvinnuni er sambært 
viðtøkunum at leiða fundin 
um forkvinnan ikki fær møtt, 
og at tilrættaleggja arbeiðið 
á lestrarráðinum. 
 

AD5: 

Viðgera 4 umsóknir um 

góðskriving (sí viðfesti). 

Fýra umsóknir um góðskriving 
vóru viðgjørdar: ein til klinisku 
vegleiðaraútbúgvingina, tvær til 
grundútbúgvingina og ein til 
Master í fólkaheilsu 
 
 
 
 

Tríggjar umsóknir um 
góðskriving vóru gingnar á 
møti, tann fjóðra umsóknin 
verður viðgjørd av 
varadekaninum. 
 
 
 
 

AD6: 
Ymiskt 

Starvsvenjingarpláss og tal av 

upptiknum lesandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantinan 

 

Summar lesandi, sum hava verið í 
starvsvenjing hava uppliva at 
bústaðarviðurskiftini ikki hava 
livað upp til forvæntningarnar, 
m.a tí at tær hava verið noyddar 
at deilað kamar. 
 
Lesandi halda at tað er ov nógv 
við 30 lesandi í flokkinum. 
Onkur upplivir, at tey eru í so 
nógv lesandi á deildini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Útbúgvingarstaðið hevur 
sambært námsskipanini ikki 
plikt til at finna bústað til 
lesandi, sum fara í 
starvsvenjing.  
 
  
At taka 30 lesandi inn er ein 
avgerð frá 
mentamálaráðnum, og 
hetta hava starvsfólkini á 
setrinum onga ávirkan á. Ein 
kliniskur samskipari bleiv 
settur m.a fyri at tryggja, at 
øll lesandi fáa klinisk 
útbúgvingarpláss. 
 
 
 
 
Annemi kunnar um 
kantinuna. Enn er óvist nær 
hon letur upp, m.a verður 
bíðað eftir einari svinghurð.  



  
Á Skrá til næsta fund: Felags økið 
hjá lesandi 

 

   

Næsti fundur 14. november .2018  

 Forkvinnan hevur valt at vit hava 
5 lestrarráðsfundir um árið, men 
um átroðkandi evnir koma upp, 
er møguligt at innkalla til 
eykafund 

 

Ref: Liljan Witt 


