
Fundarfrágreiðing Lestrarráðið 16.01.2019 
 

Møtt: Annemi Joensen, Durita Joensen, Judith Marjunardóttir Guttesen, Amanda 

Diana Jacobsen, Jórun Maria Lamhauge Dalbø 

Ikki møtt: Daniella Joensen 

 

Dagsskrá: 

Fundurin byrjar við morgunmati  

1)  Góðkenning av fundarskrá 

2) Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn (sí viðfesti) 

3)  Viðgera umsókn um undangóðskriving frá valfaki á master í fólkaheilsu til valfak á 

Søgu- og samfelagsdeilidini (Marin S greiðir frá) 

4) Uppmøting hjá lesandi – hvussu uppliva lesandi og undirvísarar tað, at lesandi 

koma ov seint til tíma? 

5) Venjingarstova – møtiskylda og avleiðingar, um lesandi ikki fáa møtt í 

venjingarstovu (Durita) 

6)  Steðgir millum hvønn undirvísingartíma  – námsfrøðiligi leisturin og týdningurin av 

at yvirhalda steðgirnar millum hvønn undirvísingartíma (Annemi)  

7) Ymiskt: 

 

Evni Viðmerkingar Niðurstøða 

AD1:  

Góðkenning av 

fundarskrá 

 Fundarskrá góðkend 

AD2: 

Góðkenning av seinastu 

fundarfrásøgn (sí viðfesti) 

 
Fundarfrásøgn góðkend 

AD3: 

Viðgera umsókn um 

undangóðskriving frá 

valfaki á master í 

fólkaheilsu til valfak á 

Søgu- og samfelagsdeilidini 

(Marin S greiðir frá) 

Árni Petersen formaður í 

lestrarráðnum á SSD kunnar 

um mannagongdir 

viðvíkjandi 

undangóðkenning. Erika 

Hayfield er í gongd við at 

gera eina skapilón. 

 

Framyvir koyra allar 

skeiðslýsingar ígjøgnum 

lestrarráðið  



Fyribilsgóðkenning treytað av 

at prógv fyrileggur aftaná. 

Sambært viðtøkunum hjá 

lestrarráðnum eiga allar 

broytingar í skeiðslýsingum 

ígjørnum lestrarráðið. 

AD4: 

Uppmøting hjá 

lesandi – hvussu 

uppliva lesandi 

og undirvísarar 

tað, at lesandi 

koma ov seint til 

tíma? 

Tað órógvar bæði lesnadi og 

undirvísarar, tá komið verður 

ov seint til tíma. Undirvísarar 

náa ikki alt, um bíðað verður 

við at undirvísa til øll eru 

komin.  

 

Av tí, at tekniskir trupulleikar 

ofta hava verið, serliga tá 

eksternir undirvísarar eru 

inni, vænta lesandi ikki, at 

undirvísingin byrjar til tíðina. 

Sum heild er kultururin 

eisini, at tað er ok at møta ov 

seint. 

 

Ongar slíkar trupulleikar á 

Master útbúgvingini. 

Taka upp til felagstíman í 

februar um til ber at 

innføra, at lesandi bíða 

við at koma inn til tíma 

til eftir steðgin. 

  

Umráðandi at hava 

felagsholdning millum 

undirvísarar - taka upp 

til starvsfólkafund 

AD5: 

Venjingarstova – 

møtiskylda og avleiðingar, 

um lesandi ikki fáa møtt í 

venjingarstovu (Durita) 

 

Ógreitt um tað er møtiskylda, 

men 

klinisk ECTS er = møtiskylda. 

Ómøguligt at endurtaka 

undirvísing, um onkur 

lesandi ikki møtur. 

Lesandi mugu sjálvi taka 

ábyrgd og hjálpa hvørjum 

øðrum. Eisini neyðugt at 

leggja fokus á tað ein hevur 

mist, tá ein fer í 

starvsvenjing.  

Uppskot: Taka ein dag -

møguliga við øðrum 

lesandi – útinna 

handlingina í 

venjingarstovu, síðani 

skriva eitt 

praksisbeskrivilsi, sum 

skal sendast/latast inn til 

toymishaldaran. 

Annemi ger vegleiðing til 

innihald 

AD6: 

Steðgir millum hvønn 

undirvísingartíma  – 

námsfrøðiligi leisturin og 

týdningurin av at yvirhalda 

steðgirnar millum hvønn 

undirvísingartíma (Annemi)  

 

Umráðandi at yvirhalda 

steðgir, tá hugsað verður um 

námsfrøðiliga leistin.  

Spurningar í steðginum eiga 

at bíða til tímin byrjar aftur – 

lesandi føla tey missa 

kunning, um tey fara út. 

Øðrvísi er tó við 

venjingarstovuni: Tá lesandi 

eru í statiónum, hava tey 

 

Halda fast í yvirskipaða 

námsfrøðiliga leistinum 

 

Taka upp til felagsfund, 

hvønn týdning tað hevur, 

at steðgirnir verða 

yvirhildnir. 

 



steðgir, tá tað liggur fyri – 

oftast ímillum statiónirnar. 

AD6: 

Ymiskt: 

Annemi: lestrarhálvur 

Annemi og Súsanna Herdalur 

hava ábyrgd. Fund í februar 

og síðani lagt fyri lestrarráðið 

Avbjóðingin verður eind 5 ,6, 

9 og 10 - hanga ikki líka væl 

saman sum hinar 

  

Lestarráðið verður drigið 

inn í arbeiðið leypandi – 

miða ímóti at byrja í aug. 

2020 

 

 

Næsti fundur 15 mai 2019  

Ref: Judith Marjunardóttir Guttesen 


