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1) Góðkenning av fundarskrá
Góðkent
2) Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn
Viðmerking til punkt 4: Tað letur seg ikki gera at fáa eitt link frá studioportalinum inn í
lestrarhondbókina beint nú, so heldur koyra ein setning inn í próvtøkukrøvini, tá lesandi dumpa,
hvønn lesandi skulu seta seg í samband við, tá karakterurin er komin inn á Studioportalin.
Fundarfrásøgnin er annars góðkend.
3) Viðgera fyrispurning frá Mariu í Skorini um hægst loyvd tekn í uppgávum:
Málið verður umrøtt og øll eru samd um, at eins og innlatingarfreistin er presis kl. 12 (til dømis),
so skal teknhámarkið eisini yvirhaldast presist
SMM vísir á, at skúlin hevur ikki heimild til at avvísa uppgávuna, um hon hevur ov nógv tegn, men
vit kunnu viðtaka, at tey tekn, sum eru omanfyri hámarkið ikki verða tikin við í metanina. Tað er
partur av akademiska førleikanum at duga at avmarka seg og kunna orða seg presist.
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Fyri at kunna kanna eftir um teknini stemma við tað sum stendur á forsíðuni, skulu lesandi
senda uppgávuna inn í word format og PDF format, tí til ber at síggja á Word, hvussu nógv
tegn uppgávan hevur.
SMM vísir á at til ber at skriva hetta inn í próvtøkukrøvini – bæði í mun til tekn og innlating.
Semja er um, at viðtøkurnar frá hesum fundi skulu vera galdandi frá komandi próvtøkum.

4) Umrøða og eftirmeta skjalaskjáttuna. Lesandi og starvsfólkaumboðini hava dialog um,
hvussu lesandi brúka skjalaskjáttuna. Hvat riggar við henni, hvat riggar ikki/kann gerast
betur (Sí viðfestu skjalaskjáttu). SHT og SN greiða frá, menningararbeiðinum við
skjalaskjáttuni.
Skjalaskjáttan byrjaði sum pilot projekt í 2005, og er lítið dagførd síðani. Aktuelt sita SHT,
Durita Joensen og SN í einum arbeiðsbólki fyri at nútímansgera skjalaskjáttuna.
Endamálið við at hava skjalaskjáttuna er bæði at skjalfesta læring og skjalfesting av kliniska
partinum í útbúgvingini.
Tosað verður um bókmentalistan og har er semja um, at tað er ikki neyðugt hjá klin.vegl. at
undirskriva bókmentalistan. Hetta er ofta nakað, sum bara skal avgreiðast við endan av
praktikkini og fleiri vegleiðarar seta eisini spurnartekin við, hví tær skulu undirskriva, tí tær eru
ikki inni í lesnaðinum og spyrja ikki inn til, hvat lesandi hava lisið. Lesandi halda eisini, tað er
órógvandi, at verða bundin til at lesa minst 50 síður per viku, tí tað er ymiskt, hvussu tørvurin
er og eisini ymiskt, hvussu lesityngdin er á tí tær lesa....tær hava uppliva, at tær onkuntíð velja
lesitilfar út eftir síðutølum heldur enn innihaldi, fyri at kunna koma upp á 50 síður og tað er
ikki heppið.
Tosað verður um refleksjón og har siga lesandi, at tær halda tað er ógvuliga týdningarmikið fyri
tær at reflektera og tær gera tað til hvørja praktikk. Tó uppliva tær alt ov ofta, at vegleiðarin
ikki fylgir upp uppá skrivligu refleksjónina – ella tær bara fáa at vita, at refleksjónin var fín og
so einki meir. Tá kennist tað eitt meiningsleyst fyri tær at brúka nógva orku uppá tann skrivliga
partin. SHT vísir á, at vit eru í holt við at menna vegleiðingar til, hvussu refleksjón kann gerast
í praksis og ætlanin er at supplera John’s frymil við øðrum modellum eisini – til dømis 3H og
Karl Tomm. Ætlanin er eisini at byggja uppá refleksjónina igjøgnum útbúgvingina, soleiðis at
fleiri stig koma afturat refleksjónini so hvørt tey koma longur upp í útbúgvingini.
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5) SMM kunnar um status í einum góðskrivingarmálið, sum var umrøtt á seinasta fundi.
SMM er í holt við at gera ein útbúgvingarleist her og kunnar ráðið, tá hon er komin á mál við
hesum.

6) Ymiskt
a) Vit hava fingið at vita frá Rektarinum, at Sjúkrarøktarfrøðideildin skal flytta út á
Sjóvinnuhúsið, ætlandi til lestrarbyrjan í 2017og tað eru starvsfólkini ikki so nógd við, tí man
metir hetta fer at viðføra verri umstøður, sum koma at darva námsfrøðiliga leistinum, ið verður
nýttur á bachelorútbúgvingini á sjúkrarøktarfrøðideildini.
b) Lesandi vísa á, at tey sakna týðuligari kunning, tá nýggj lesandi byrja á holdinum – hetta
hevur týdning ma, ísamband við bólkagerð til bachelorverkætlan, sum helst skal vera avklárað
við byrjan av eind 15. Eitt uppskot er, lesandi fáa kunning inni á fc, hvørji nýggj lesandi byrja
á eindunum + munnlig presentatión fyrsta skúladag á eindini, har øll presentera seg.

Blíðar heilsur

Liljan Witt

