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Fundarfrágreiðing frá LR mai góðkend?  

 

 

 

 

 

1 Lestrarráðið í Covid-19 tíðini 
Limirnir í LR hava givið lestrarráðsformanninum, Árni Jóhan Petersen, heimild at 

viðgera skundmál, soleiðis at vit megna at viðgera øll málini leypandi, t.v.s. so hvørt 

tey eru komin inn til viðgerðar. Talan er í høvuðsheitum um profilar, skeiðslýsingar og 

námsskipanir, sum eru tillagaðar og viðgjørdar av Góðskueindini.  

Øll mál, sum eru innkomin til LR,  eru viðgjørd og svar er sent til avvarandi 

útbúgvingarleiðarar 30. juni 2020. 

 

2 Skeiðslýsingar, profilar 

 

Firouz: 

 

Globalisering og samfelagsbroytingar/ (FO/EN) 10 ECTS. Góðkent. Viðmekringar: 

enska heitið í fleirtal. Próvtalsstigi er 7-talsstigin bara uppskot, tí flestu skeiðslýsingar 

á SSD brúka hesa orðing. Skeiðsnummar rættast, tí identiteturin er munandi broyttur. 

Hetta er góðkent samb. avtalu við útbúgvingarleiðaran,  Firouz.  

Praksis skeið – Innleiðsla í geografiskar informatiónsskipanir (GIS)/Practical course –     

Introduction to Geographic Information Systems (GIS) (FO/EN) 7,5 ECTS. Góðkend.  

 Nýtt skeiðsnummar, tí talan er um eitt nýtt skeið, sum er víðkað versión av 

einum 2,5 ECTS skeiði í GIS. 
  

Profilar:  

1. BA Samfelagsvísindi/Social Sciences (FO/EN). Góðkendur. 

2. Hjánám í Samfelagsvísindum/Subsidiary Subject Studies in Social Science (FO/EN). 

Góðkendur. 

 

 

 

 Bárður: 

   

Broytt skeiðslýsing í Heilsurætti. Góðkend. Talan er um broyting í próvtøku, frá 

uttanhýsis til innanhýsis.  

 Grundgevingin er av praktiskum viðurskiftum, tí viðkomandi uttanhýsis 

próvdómarar undirvísa ella hava ikki stundir til próvtøkur. 



 

 

 

 

Jóannes: 

   
Broytt heitir. Góðkent. Heitini á skeiðunum í Makrobúskaparfrøði verða umgjørd til: 

 

2290.xx Makrobúskaparfrøði 1 (enskt heiti: Intermediate Macroeconomics 1) 

2294.xx Makrobúskaparfrøði 2 (enskt heiti: Intermediate Macroeconomics 2) 

Skeiðsnummur og alt annað í skeiðslýsingunum verður óbroytt. Skal rættast í skipanini, so at hetta 

verður galdandi heiti í framtíðini. Grundgevingin at broyta heitið er, at skeiðið skal verða samljóðandi við 

altjóða heitið, sum verður nýtt á øðrum universitetum. Skeiðsnummar rættast (bara árstalið, tí innihaldið 

er tað sama). 

Viðmerking til mál um góðskriving av marknaðarføring 7,5 ECTS (Rúni) frá undanfarnu 

fundarfrágreiðing. Jóannes, útbúgvingarleiðari, hevur ”skrivað til Rúna og greitt frá, at hasi 70 ECTS 

stigini verða brúkt til góðskriving av marknaðarføring og kunnu ikki brúkast aftur. Eg havi einki hoyrt 

aftur frá honum, so eg gangi út frá, at hann góðtekur tað.” LR tekur undir við, at lesandi út frá hesum er 

kunnaður og góðtekur hesa niðurstøðu.  

 

Hans Andrias: 

Grundskeið í søguvísindaligum háttalag/Basic Course in Historical method (FO/EN) 10 ECTS 2018.14. 

Broytingar góðkendar. Enska versiónin manglar og skal gerast/tillagast í mun til broytingarnar.  

Hetta var viðmerkingin frá Annu Paulinu:  

“Her eru framdar so mikið stórar umformuleringar í læruúrtøkunum, at eg meti tað rættast at viðgera hetta 

sum eina nýggja skeiðslýding.”  

Viðmerking til AP og HAS frá LR-formanni:  

Eg kann av góðum grundum ikki síggja broytingarnar, men eg gangi út frá at hetta er í ordan.  

 

Jákup Reinert Hansen: 

 

Profilur: 

1. Ískoytisútbúgving í føroyskum kirkjukunnleika/Additional Certificate in Faroese Church Studies. 

Góðkendur. 

Viðmerking frá LR: Okkurt stendur á enskum, t.e. læruúrtøkurnar. Antin skal hetta strikast ella 

skal allur teksturin gerast á føroyskum og enskum. 

Viðmerking frá JRH:  

 “Lítil rætting: greina tí kirkjuligu lóggávuna við atliti til embætisførslu, 

starvi og umsiting. Tað eitur altso: greina ta kirkjuligu lóggávuna...” 

Viðmerking frá LR:  

 útbúgvingarleiðarin fremur hesa rætting. 

Viðmerking frá AP & JRH:  

 “Viðheft er profilurin fyri ískoytisútbúgvingina í føroyskum 

kirkjukunnleika tykkum til góðkenningar. Vit hava fylgt tilmælunum frá 

Góðskueindini og hava eisini verið á fundi við tey um profilin, so hetta 

skuldi verða avgreitt eftir “øllum kunstens reglum”. Eftir nýggju 

mannagongdunum skal dekanurin staðfesta profilin,  áðrenn hann 

verða verður sendur víðari til Annu Tórgarð og lisin inn í próvbókina.” 



 

 

 

Viðmerking frá LR: Dekanurin staðfestir profilin og sendur víðari (sambært galdandi 

mannagongd). 

Skeiðslýsing Kirkjurættur. Broytingar góðkendar.  

o Viðmerkingar frá JRH: 

 Til Lestrarráðið v/ Árna Johan Petersen. Góðskueindin hevði nakrar fáar 

viðmerkingar til ta skeiðislýsing fyri kirkjurætt, sum tit áður hava góðkent. Eg 

havi nú roynt at taka tær til eftirtektar og sendi tykkum tí eina nýggja útgávu. 

Góðskueindin mælir til, at vit gera tvær skeiðslýsingar, av tí at ymiskir 

próvtøkuhættir eru fyri prestar og løgfrøðilesandi. Vit báðir Bárður halda tó, at 

tað er nóg mikið við einari lýsing. Annars verður kanska neyðugt við nýggjum 

skeiðsnummari (x2?). Vinarliga Jákup Reinert Hansen, Lektari í kirkjusøgu 

o Viðmerkingar frá LR: 

 Hey Jákup, Hatta sær fínt út. Um talan er um smávegis broyting (tvs broytingar, 

sum ikki broyta innihald og identitetin), so er ikki neyðugt við nærri viðgerð í LR 

av broytingunum. Harvið eru broytingarnar góðkendar. Eg dugi at síggja, at 

tvær skeiðslýsinginar høvdu gjørt skilnaðin greiðari, men tá eg lesi 

skeiðslýsingina, so er hetta sera greitt og gjøgnumskygt fyri lesaran. Tískil vil 

eg (LR) góðkenna eina skeiðslýsing – hetta kann grundast á praktiskar 

grundgevingar og at talan er um eina greiða og gjøgnumskygda lýsing – hóast 

tvídeilda próvtøku.  Vh Árni 

 
 

 

 

Jens Christian: 

 

1. Fjølbroyttu Føroyar/Diversified Faroes (FO/EN) 10 ECTS – 2270.20. Góðkend.  

o Viðmerking frá Jens Christian, útbúgvingarleiðara:  

 ”Her er ein nýggj skeiðslýsing til Lestrarráðið. Talan er um eitt nýtt skeið, 

Fjølbroyttu Føroyar, sum verður boðið út sum eitt valfak á bachelor á 

Samfelagsvísindi, Politikki og umsiting, og í Søgu. Skeiðslýsingin er góðkend 

av Góðskueindini.” 

o Viðmerking frá LR: 

 Útbúgvingarleiðarin tryggar, at hetta verður sent víðari í skipanina. 

 

 

Skeiðslýsingar í Lóg: 

 

LR góðkennir allar 7 skeiðslýsingarnar (onkur nýggj, men flestu eru broytingar). Eg havi tó eina 

viðmerking til Fortreytir til Grundskeið í lóg: eg skilji ikki heilt, hvat tit vilja við hesum, og eg 

haldi,at hatta er ógreitt – og skapar ikki gjøgnumskygni. 

Skeiðsnummar: 2433.14, Heiti: Løgsøga / Legal history (Master) 

Skeiðsnummar: 2435.15, Heiti: Altjóða lóg / International law (Master) 

Skeiðsnummar: 2829.20, Heiti: Grundskeið í lóg, serskeið / Basic Course of Law – special course (BA) 

Skeiðsnummar: 2830.19, Heiti: Skriviverkstova / Writing Laboratory and Forensics Colloquium (BA) 

Skeiðsnummar: 2837.19, Heiti: Rómverjarættur / Roman law (BA) 

Skeiðsnummar: 2838.19, Heiti: Ognar rættur / Property law (BA) 

Skeiðsnummar: 2839.19, Heiti: Løgsøga / Legal history (BA) 

 

Minnist til at broyta skeiðsnummur. 

  

 


