Lestrarráðið á SFD

Fundarfrásøgn 5. oktober 2016, kl. 9-11

Á fundi:

Sunrit Niklasdóttir (forkvinna), Súsanna M. Mortensen, Súsanna H. Tausen, Ása
Róin, Marjun Gaardlykke, Daniella Joensen, Alisa Joensen, Liljan Witt (skrivari)

Ikki møttar:

Guðrið Vesturgaard og Karin Elisa Djurhuus

1)

Góðkenning av fundarskrá
Góðkent

2)

Góðkenning av seinastu fundarfrásøgn
Góðkent

3)

Viðgera tvær umsøknir um góðskrivan. (Sí viðsenda tilfarð)
Báðir umsøkjaðar fáa góðkent tað, teir søkja um at fáa góðskrivað. LW kunnar lesandi um
avgerðina.

4)

Umrøða okkara mannagongdir, tá lesandi søkja um yvirflytan frá útb. í DK til FO og
søkja um góðskrivan fyri útbúgvingarpartar.
SMM greiðir frá, at nógvar broytingar eru farnar fram í donsku útbúgvingini í ár og hetta fær
ávirkan á nær lesandi kunnu søkja um yvirflytan til FO. Áður hevur tað verið soleiðis, at lesandi
hava fingið játtað yvirflytan, til at byrja á 4. eind ella 6. eind., men í løtuni er SMM við at
útgreina, hvussu hetta skal gerast framyvir og ynskir at taka hetta fram aftur á fundi í komandi
ári. Hon vísir eisini á, at nógvu broytingarnar kunnu viðføra, at tey lesandi sum fáa játtað
yvirflytan, mugu lesa 4½ ár í FO, fyri at røkka ásettu útbúgvingarkrøvunum.

5)

Taka avgerð um mannagongd viðv. góðkenning av umsøknum um góðskrivan í
skundmálum.
Málið verður umrøtt og niðurstøðan er, at í skundmálum hevur forkvinnan heimild vegna
Lestrarráðið at góðkenna umsøknir og skal síðan á næstkomandi fundi kunna ráðið um hetta.

Lestrarráðið á SFD

6)

Ymiskt
SMM kunnar Ráðið um, at hon og SHT í løtuni arbeiða at kanna, hvørjir møguleikar eru fyri at
áseta yvirornað moralsk/dannilsis krøv, sum lesandi skal møta fyri at kunna taka útbúgving sum
sjúkrarøktarfrøðingur. Hetta hevur áður verið inni í útbúgvingini (í 90unum skuldu lesandi
metast í mun til teirra virki sum moralskur luttakari í praktikkini, men tað var koyrt úr, tá
útbúgvingin bleiv til eina bachelorútbúgving). Vit frætta meira um hetta, tá arbeiðið við hesum
er komið longur.
SMM kunnar eisini Ráðið um, at hon hevur fingið bræv frá leiðsluni um, at lestrarbyrjan
komandi ár skal flytast eina viku fram til viku 34. Hetta fyri at alt Setrið skal hava felags
lestrarbyrjan. Hetta er ikki so einfalt at føra út í praksis, tí útbúgvingin er skipa í samstarvi við
nógvar ymiskar stovnar, sum veita lesandi praktikkpláss ígjøgnum útbúgvingina og tað krevur
nógv at skula fáa alt at passa saman við praktikkina eisini. Spurningurin er so eisini hvar
frívikan skal leggjast – hvar hon passar best og tað verður so nakað SMM og SHT fara at arbeiða
við og kunna Ráðið meira um seinni.
Fundurin endar kl. 10.50

Liljan Witt

