Fundarfrágreiðing Lestrarráðið 10.01.2018
Møtt: Durita, May-Britt, Annemi, Marin, Maria, Amanda
Ikki møtt: Daniella, Karin Elisa, Ragnhild
Dagsskrá:
1. Góðkenning av fundarskrá
2. Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn (sí viðfesti)
3. Kjak um hvat vit gera, tá undirvíst verður á øðrum norðurlendskum máli enn føroyskum, og
lesandi hevur trupult við at skilja málið. Kann man innføra í námsskipanina at t.d
“undirvísingarmálið er føroyskt, tó kann undirvísingarmálið verða annað skandinaviskt ella
enskt mál, um undirvísarin ikki skilir føroyskt”.
4. Eftirmeta royndarkoyringina av 90 %- og 32 tímars luttøku í klinisku útbúgvingini
5. Viðgera eina umsókn um góðskriving (sí viðfesti). (tríggjar eru longu avgreiddar millum
útbúgvingarleiðara og lestrarforkvinnuna).
6. Evt.: Kjak um menning av eftirmetingarskjølum av ástøðiliga- og kliniska partinum í sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini
7. Ymiskt

Evni
AD1:
Góðkenning av fundarskrá
AD2:
Góðkenning
av
seinastu
fundarfrásøgn (sí viðfesti)
AD3:
Kjak um hvat vit gera, tá
undirvíst verður á øðrum
norðurlendskum máli enn
føroyskum, og lesandi hevur
trupult við at skilja málið. Kann
man innføra í námsskipanina
at t.d “undirvísingarmálið er
føroyskt, tó kann
undirvísingarmálið verða
annað skandinaviskt ella enskt
mál, um undirvísarin ikki skilir
føroyskt”.
AD4:
Eftirmeta royndarkoyringina av
90 %- og 32 tímars luttøku í
klinisku útbúgvingini

Viðmerkingar

Niðurstøða
Fundarskráin góðkend
Fundarfrásøgnin góðkend

Durita hevur kannað í DK. Har
stendur ikki, at undirvísast skal á
donskum máli.
Annemi: Vit hava onga heimild til
at gera nakað við hetta. Man
kann ikki einans fara eftir
námsskipanini. Einki stendur um
mál í kunngerðini heldur. Bert í
próvtøkukrøvunum stendur, at
málið er føroyskt. Kann vera
trupult at finna próvdómarar.
Marin: Masterútbúgvingar hava
trupult við at finna próvdómarar,
tí allir eru knýttir at Setrinum.

Onki verður gjørt við málið.
Kunningin um
undirvísingarmálið kundi
verið meira greið á
heimasíðuna.
MHO tekur tað upp við
Onnu Katrin.

Veit nakar, hvussu leingi
royndarkoyringin er?
Fleiri eindarlýsingar hava longu
90% og 32 tímar í.

Royndarkoyringin er liðug.
Samtykt at fara upp á 90%
og 32 tíma luttøku í klinisku
útbúgvingini.
Annemi rættar
Eindarlýsingarnar, sum enn
hava 80% og 30 tímar

AD5:
Viðgera eina umsókn um
góðskriving (sí viðfesti).
(tríggjar eru longu avgreiddar
millum útbúgvingarleiðara og
lestrarforkvinnuna).

AD6:
Evt.: Kjak um menning av
eftirmetingarskjølum av
ástøðiliga- og kliniska partinum
í sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini

3 góðskrivingar eru viðgjørdar av
útbúgvingarleiðara og
lestrarforkvinnu. Allar fáa
góðskriva Eind 2 í
ískoytisútbúgvingini.
Annemi: Diplomútbúgvingar eru
uppstigaðar og á bachelorstøði.
Anestesi, Intensiv osv. fáa
góðskrivingar.
Ein umsókn um góðskriving á
Master í fólkaheilsuvísindum
Eftirmetingarskjalið til klinikkina
er lagt í Moodle. Ein bólkur er
settur at gera ástøðiligt
eftirmetingarskjal fyri allar deildir
á Setrinum. Fyrsti fundur hevur
verið, har semja var um at royna
leistin hjá NVD at meta skeiðini
eftir 7-stig skalanum. Tó var ikki
semja um, hvørt eftirmetast
skuldi áðrenn ella aftaná
próvtøkuna. Grundgevingarnar
vóru, at próvtalið kundi ávirka
eftirmetingina. Tó skal arbeiðast
meira við at fáa einsháttað
eftirmetingar fyri Setrið.

AD7:
Ymiskt – Mastergóðskrivingar.
Hvør syrgir fyri, at tær fara í
próvbókina?
AD7:
May-Britt: Hvørji argument eru
Uppskot hevur verið frammi
ímóti?
um, at lesandi á SFD møta kl 9 Annemi: Ongi argument eru
ímóti – einans tað, at
undirvísingin verður seinni liðug.
Um døgurðin verður styttur til ½
tíma fáa lesandi frí kl 15.
Tað kann órógva undirvísingina,
at lesandi koma inn í tíman eftir
at hann er byrjaður.
AD7:
Á seinasta fundi varð tosað um at
Lyft til Venjingarstovuna
fáa eina lyft, sum var monterað
undir loftið, í venjingarstovuna.
Durita hevur tosað við veitara.
Prísurin er 25.000 kr uttan mvg.
Lisensur skal eisini rindast fyri
trygdargóðkenning av lyftini.
Kostnaðurin kann lættliga koma
upp á 50-75.000 kr.

Fær góðskriving á 30 ECTS
svarandi til valfríu eindirnar
4 og 6
Tvey umboð frá SFD seta seg
saman at viðgera
eftirmetingina av ástøðiligu
undirvísingini.
Skal seinni takast upp á
námsfrøðiligum fundi ella
starvsfólkafundi

Skrivarin á SFD ger tað.

Verður sett á skrá á
starvsfólkafundi

Besta loysnin er nokk at fáa
eina lyft á hjólum.
May-Britt tosar við fys á LS

Annemi: Kundu vit hektað okkum
uppá serviseringina hjá LS,
Røktarheimum osv.?
Næsti fundur
Ref: Maria Hammer Olsen
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