25. november 2011

Fundarfrágreiðingfrástýrisfund
stýrisfundi nr.4/2011
Dagur og klokkutíð:

Mánadagin 21. november 2011 kl. 09.00 – 16.00

Fundarstaður:

Í hølunum hjá KT-Tænastuni,
KT
JC Svabosgøta 7.

Til staðar:

Herálvur Joensen, stýrisformaður, Jan Mortensen, næstformaður, Tove
Bull, Winny í Pætursastovu, Ása Róin og Rebekka Eið, stýrislimir, Sigurð í
Jákupsstovu, rektari og Rúna Hjelm, fyrisitingarstjóri. Jan Mortensen,
næstformaður, var til staðar undir viðgerðini av málunum 1-5
1 og 9, og
Hugin Skaalum, fíggjarleiðari, var til staðar undir viðgerðini av málunum 3
og 4. Elisabeth Holm, altjóða samskipari, var lutvíst
lutvís til staðar undir
viðgerðini av máli
mál 10. Rúna Hjelm, fyrisitingarstjóri var ikki
i
til staðar undir
viðgerðini av máli
mál 9. Juanna Joensen, stýrislimur hevði forfall.

Dagsskrá:

1.

Góðkenning av fundarfrágreiðing 3/2011 frá stýrisfundi 5. september 2011
Fundarfrásøgn 3/2011 varð góðkend.

2.

Góðkenning av dagsskrá
Stýrið setti fram ynski um,
um at tað frá 2012 verður gjørd ein skipan, har øll stýrismál
stýri
fáa eitt
raðnummar, t.d. 1.2012, 2.2012 o.s.fr.
Dagsskrá 4/2011 varð góðkend.

3.

Fíggjarstatus fyri 2011. (J.nr. (3) 10-12-20070018).
Fíggjarleiðarin
leiðarin legði fram frágreiðing um fíggjarstøðuna per 1. november
ovember 2011.Mett
2011.
verður, at
nettoútreiðslujáttanin á rakstrarstaðnum hjá Fróðskaparsetrinum fer at geva eitt avlop í 2011.
Tað eru fleiri orsøkir til metta avlopið,
avlop millum annað at goldnar eru minni upphæddir til lønir á
Læraraskúlanum, og at fleiri
fleir størv á Setrinum ikki vórðu sett fyrr enn seint í árinum.

4.

Fíggjarætlanin fyri 2012. (J.nr. (3) 10.11.01-20070011).
Fíggjarleiðarin legði fram frágreiðing um fíggjartørvin fyri 2012. Stýrið tók frágreiðingina til
eftirtektar og mælti til, at stýrið,
stýrið sum frá líður, verður kunnað um gongdina í hesum máli.
máli

5.

Útbúgvingartilboð á Fróðskaparsetri Føroya 2012. (J.nr. (3) 10-40-20070045)
20070045)
Rektarin greiddi frá at Setrið komandi ár fer at bjóða hesar útbúgvingarnar út: Sjúkrarøktarfrøði,
samfelagsvísindi, søga, lærari, námsfrøði, føroyskt, lívfrøði, KT-verkfrøði,
verkfrøði, náttúruvísindivið denti
á jarðfrøði og náttúruvísindi við denti á havfrøði. Arbeitt verður við at byggja upp eina skipan fyri
fleiri avv bachelor útbúgvingunum,
útbúgvingunum har fyrstu 2 árini eru breitt førleikamennandi,
førleikamennandi meðan tey
lesandi á 3. árinum arbeiða meiri sjálvstøðugt við serfakum og høvuðsritgerð. Arbeitt verður við
at breiðka grundarlagið fyri felags lærugreinum uppá tvørs av útbúgvingum.Somuleiðis
útbúgvingum.
legði
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rektarin einaávegis frágreiðing fram um fyrireiking av útbúgving innan matfrøði. Eftir ætlan
avgreiða arbeiðsbólkarnir álit, um útbúgvingarnar
útbúgvingar
í matfrøði og fjølmiðlafrøði, fyri jól.
6.

10
Dekanfyriskipan. (J.nr. (3) 10-20-20070008).
Dekanfyriskipanin varð góðkend.
góðkend

7.

Reglugerð um virksemið hjá stýrinum fyri Fróðskaparsetur Føroya(J.nr.
(J.nr. (3) 10-0010
2007009).
Fróðskaparsetur Føroyavarð
varð góðkend.
góðkend
Reglugerðin um virksemið hjá stýrinum fyri Fróðskaparseturi

8.

Reglugerðir fyri skipan og fyri størv á Fróðskaparsetri
Fróðskaparse Føroya. (J.nr. (3) 10-01-20070043).
10
Reglugerðirnar
irnar fyri skipan og fyri størv á Fróðskaparsetri Føroya vórðu góðkendar.Stýrið
góðkendar
ásetti
somuleiðis, at reglugerðir og fyriskipanir verða endurskoðaðar árliga.

Kunningarmál:

9.

bygnaðarbroytingar
10-00-20070013)
Starvsfólkamál og bygnaðarbroytingar(J.nr.(3)
Rektarin kunnaði um tilgongdina at seta fyrisitingarstjóra og um lýsing eftir
dekanum. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

10.

Eftirmeting av Setrinum – fyrireikandi arbeiði (J.nr.(3) 10-00-20070011)
20070011)
Altjóða samskiparin kunnaði um arbeiði hjá Bolognabólkinum á Setrinum, sum byggir á
Bolognayvirlýsingina og eftirfylgjandi viðtøkur (communiqué), Hon vísti millum annað á, at tað
mangla lýsingar av útbúgvingarprofilum og ein felags leistur fyri lýsingar av útbúgvingum
útbúgv
(programme profile) og skeiðum. ECTS ásetingarnar á Setrinum samsvara heldur ikki við leistin
í Bolognaviðtøkunum (sambært ECTS Users' Guide), har dentur verður lagdur á gjøgnumskygni
viðvíkjandi arbeiðsbyrðu, førleikar
førleik og læruúrtøku. Harumframtvantaymiskar
ymiskar stuðulstænastur fyri
lesandi.Skal Setrið lúka altjóða krøvunum í Bologna, so má eisini ein góðskuskipan setast á
stovn, sum lýkur ESG-krøv
krøv (Standards and Guidelines for Quality Assurance).
Eftir framløguna
una legði rektarin fram ætlan um at fyrireika eina stigvísa góðskumeting av
Setrinum. Stýrið tók undir við hesum.

11.

Satsingsøkir – uppskot send Granskingarráðnum (J.nr. (3) 10-60-20070006)
20070006)
Rektarin kunnaði um, at Granskingarráðið hevur heitt á allar granskingarstovnar í Føroyum um
at senda inn uppskot til satsingsøkir,
sats
og greiddi frá uppskotunum til tey 11 satsingsøkini,
sats
sum
Setrið hevur sent Granskingarráðnum. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

12.

Eftirmeting av samskipað
amskipaðari upptøku. (J.nr. (3) 10-49-20070024).
Fyrisitingarstjórin
n greiddi frá tilgongdini við eftirmetingini av samskipaðari upptøku fyri 2011. Hon
greiddi eisini frá, at rektarin hevur tikið avgerð um,
um at arbeiði við at fyrireika samskipaða upptøku
av lesandi í 2012 skal gerast eftir einum øðrvísi leisti enn higartil. Rektarin hevur útpeikað
útpeika ein
arbeiðsbólk, ið er samansettur av starvsfólkum á Setursskrivstovuni, ið skal
sk arbeiða við at
menna felags umsóknarbløð og onnur fyrisitingarlig amboð til upptøkuna í 2012. Arbeiðið
Arbeiði er í
gongd, og eitt uppskot til felags umsóknarblað
umsóknarblað verður í næstum sent deildunum til hoyringar. Tá
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umsóknarblaðið er klárt, verður støða tikin til um umsóknarblaðið skal talgildast. Stýrið tók
kunningina til eftirtektar.
13.

Fundir í innanhýsis samstarvsnevnd. (J.nr. (3) 10-01-20070036).
Fyrisitingarstjórin
tjórin kunnaði um, at á komandi fundi í samstarvsnevndini er ætlanin at arbeiða
miðvíst við at sniðgeva og tillaga eitt spurnablað, ið verður grundarlagið
grundarlagi undir ætlaðu
trivnaðarkanningini á Setrinum. Ætlanin er tó,
tó at ein veitari uttanfyri Setrið skal gera kanningina,
og at trivnaðarkanningin verður framd í mars 2012. Stýrið tók kunningina til eftirtektar.

14.

Kunning um KST-økið
økið á Setrinum. (J.nr. (3) 10-01-20070042).
Rektarin kunnaði um arbeiði í KST-bólkinum
KST
á Setrinum. Ein KT-bólkur
bólkur varð settur í september
septembe
at viðgera KT-økið
økið á setrinum og at gera tilmæli. Eftir samanlegging við Læraraskúlan
æraraskúlan og
Sjúkrarøktarfrøðiskúlan
skúlan er KT-kervið
KT kervið á samlaða setrinum samansett av ymiskum skipanum
bæði til post og til stýring av brúkarum, umframt at dátur verða ikki goymdar nóg skipað soleiðis
at dygdargóð
ð trygdaravrit kunnu takast. Til Novell og Groupwise skipaninar, ið nýttar verða á
Setrinum, er ikki møguligt at fáa support í Føroyum,
Føroyum og harumframt eru eingir aðrir brúkarar
brúkar í
Føroyum. Tí verður nú arbeitt við at definera ein
e nýggjan KT-pall
pall fyri allar partar á Setrinum,
Setrinum
sum eisini gevur víðkaðar
aðar møguleikar fyri samskifti millum starvsfólk og lesandi.

15.

Komandi fundir
Stýrisfundirnirr í 2012 verða mikudagin 7. mars, fríggjadagin 11. mai, hósdagin 6. september og
týsdagin 13. november.

Skrivað hava RH/SJ
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