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 Stúdentaráðsfundur 
 

Dags. fundar Tími Staður Nr. fundar 

16.12.20 17:00 Teams 8 
Fundarboðandi  Fundarritari Dags. rituð 

Isabel Alejandra Diaz Sara Þöll Finnbogadóttir 16.12.20 
Fundaraðilar mættir 

Félagsvísindasvið: 

Arnaldur Starri Stefánsson fyrir Röskvu 

Lenya Rún Taha Karim fyrir Vöku 

Vífill Harðarson fyrir Röskvu 

Hólmfríður M. Böðvarsd. Howard fyrir Vöku 

Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir fyrir Röskvu 

 

Heilbrigðisvísindasvið: 

Brynhildur K Ásgeirsdóttir fyrir Röskvu 

Salóme Sirapat Friðriksdóttir fyrir Röskvu 

Ingi Pétursson fyrir Vöku 

 

Hugvísindasvið: 

Ingibjörg Iða Auðunardóttir fyrir Röskvu 

Erlingur Sigvaldason fyrir Röskvu 

 

Menntavísindasvið: 

Magdalena Katrín Sveinsdóttir fyrir Röskvu 

Gabríela Sól Magnúsdóttir fyrir Röskvu 

Sóley Arna Friðriksdóttir fyrir Röskvu 

 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Herdís Hanna Yngvadóttir fyrir Röskvu 

Haukur Friðriksson fyrir Röskvu (Staðgengill Ástráðs Stefánssonar) 

Mars Proppé fyrir Röskvu (Staðgengill Urðar Einarsdóttur) 

 

Aðrir (án atkvæðisréttar): 

Isabel Alejandra Diaz, forseti SHÍ 

Sara Þöll Finnbogadóttir, lánasjóðsfulltrúi SHÍ 

Amalía Björnsdóttir,  prófessor á MVS 

Þuríður Jóhannsdóttir, prófessor á MVS 

Sayed Mujtaba 
 

 
Fundarmenn fjarverandi og án varamanns: 

Félagsvísindasvið: 
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Heilbrigðisvísindasvið: 

 

 

Hugvísindasvið: 

Katla Ársælsdóttir fyrir Röskvu 

 

Menntavísindasvið: 

 

 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

 
 

 

 

 

Fundardagskrá 

Fundur Stúdentaráðs 16. desember 2020 á Teams kl. 17:00 

Agenda Student Council Meeting on December 16th 2020 on Teams at 17:00 

 

1. Fundur settur 17:00 

Meeting begins 

2. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05 

Vote/approval on minutes from last meeting  

3. Tilkynningar og mál á döfinni 17:05-17:25 

Announcements and issues ahead 

4. Kynning á spurningakönnun: Viðhorf stúdenta til breytinga á námi og kennslu í HÍ 

vegna COVID-19-farsóttar á vormisseri 2020 (Kynning og umræður) 17:25-18:05 

Presentation of a questionnaire: Students' attitudes towards changes in their studies and 

teaching at the University of Iceland due to the COVID-19 epidemic in the spring semester 

of 2020 (Presentation and discussion) 

5. Önnur mál 18:05-18:15 

Other issues 

6. Fundi slitið 18:15 

Meeting ends 

 

 

1. Fundur settur 17:00 

Meeting begins 
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2. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05 

Vote/approval on minutes from last meeting  

a. Einróma samþykkt. 

3. Tilkynningar og mál á döfinni 17:05-17:25 

Announcements and issues ahead 

a. Lokapróf í desember og kennsla á vormisseri 2021/ Final exams in december and 

arrangements for spring semester 2021 

i. Fyrirkomulag kennslu og prófa á næsta vormisseri verður með svipuðu sniði 

og á haustmisseri; rafræn kennsla með möguleika á staðnámi og próf metin 

hverju sinni. Litakóði kemur í stað reglugerða til að auka skilvirkni og 

upplýsingaflæði til almennings. HÍ mun fara eftir þeim litakóða. 

b. Staða stúdenta á vinnumarkaði 

i. Forseti SHÍ fór yfir stöðuna  á könnun með LÍS. LÍS er í viðræðum við 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

ii. SHÍ heldur ennþá sínum kröfum hvað varðar atvinnuleysisbætur, skörun 

kerfana og sumarstörf. Það er það sem herfer SHÍ mun byggja á. 

c. Aldarafmæli SHÍ/ SHÍ’s anniversary 

i. Afmælishátíð, afmælisþáttur á RÚV og ný heimasíða / Birthday celebration, 

birthday series on RÚV and new website. 

1. Afmælishátíð gekk vel fyrir sig. Vísir streymdi beint frá hátíðinni og 

skrifstofa forseta Íslands gerði frétt vegna hátíðarinnar. 

Heimildarþættirnir eru á góðri leið og verða sýndir í janúar. Við erum 

að vonast til þess að RÚV fjalli um afmælið eða þættina bráðlega, 

ekkert bólaði á umfjöllun í kringum afmælið sem er virkilega 

leiðinlegt af RÚV á svona tímamótum.  

2. Heimasíðan komin í loftið. Það á eftir að lagfæra örfá útfærsluatriði 

sem við vonumst að gerist fljótlega.  

d. Geðheilbrigðismál innan HÍ / Mental health issues within SHÍ 

i. NOD appið 

1. Forseti SHÍ fór yfir stöðuna á NOD appinu og notanagildi þess fyrir 

stúdenta við HÍ. 

ii. Geðheilbrigðishópur HÍ; hugmyndir og næstu fundir 

1. Það verður fundur 7. janúar. Það sem við vitum er að það hefur þurft 

að vísa stúdentum frá vegna eftirspurnar eftir þjónustu. Rosa mikil 

aðsókn í úrræðin sem HÍ býður upp á. 

https://www.hi.is/frettir/kennsla_afram_rafraen_ad_mestu_i_upphafi_nyja_arsins
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2. https://www.ruv.is/frett/2020/12/16/edlilegt-ad-vera-dapur-segja-

salfraedingar-hi 

iii. Samstarf SHÍ x Hugrún 

1. Forseti SHÍ fundaði með formanni Hugrúnar 15. desember. Rætt var 

um mögulegan rafrænan sameiginlegan viðburð. Hugmyndin verður 

áfram rædd á nýju ári. 

e. Loftslagsverkfallið 

i. Verkfallið vann viðurkenningu frá jafnréttisráði. Við fengum viðurkenningu 

og verðlaunagrip. SHÍ fær að hýsa verðlaunagripinn.  

f. Næstu Stúdentaráðsfundir / Next Student Council meetings  

i. Forseti SHÍ sendi könnun á stúdentaráðsliða til að ákveða hvenær 

stúdentaráðssfundir á vormisseri munu eiga sér stað. 

g. Stjórn Stúdentaráðs / Board of the Student Council 

i. Update frá síðasta fundi stjórnar / Update from the previous Student Council 

meeting 

1. Stjórnin fundaði 13. desember síðastliðinn. Rættt var um 

geðheilbrigðismál HÍ, stöðu stúdenta á vinnumarkaði og vinnu SHÍ í 

kringum fjárlagafrumvarpið. 

4. Kynning á spurningakönnun: Viðhorf stúdenta til breytinga á námi og kennslu í HÍ 

vegna COVID-19-farsóttar á vormisseri 2020 (Kynning og umræður) 17:25-18:05 

Presentation of a questionnaire: Students' attitudes towards changes in their studies and 

teaching at the University of Iceland due to the COVID-19 epidemic in the spring semester of 

2020 (Presentation and discussion) 

a. Amalía Björnsdóttir prófessor í aðferðafræði og Þuríður Jóhannsdóttir prófessor í 

menntunarfræði kynntu spurningakönnun meðal stúdenta frá maí 2020 vegna COVID 

og skýrslu rannsóknarhópsins. 

Erlingur Sigvaldason, stúdentaráðsliði á Hugvísindasviði, kemur inn á fundinn 17:33. 

b. Umræður 

i. Hvað fellur undir „vinna“? Er vinnustaðanám þar undir? 

1. Það sem telst vera launuð vinna fellur undir „vinna“ í könnuninni. 

ii. Ingibjörg Iða: Væru einhvre áform um að kynna niðusröður könnunarinnar 

fyrir kennurum? 

1. Niðurstöðurnar hafa verið sendar til kennsluþróunarstjóra. 

iii. Arnaldur Starri: Er raunhæft að setja einhvers konar ramma utan um 

námskeið til að auka samræmi milli námskeiða? 

1. Það er raunhæft en vitaskuld þurfa að vera mörk. En það er ekki hægt 

að samræma þetta alveg algjörlega. 

iv. Herdís Hanna:  Eru einhver áform að kynna þetta fyrir stjórnendum sviða? 

https://www.ruv.is/frett/2020/12/16/edlilegt-ad-vera-dapur-segja-salfraedingar-hi
https://www.ruv.is/frett/2020/12/16/edlilegt-ad-vera-dapur-segja-salfraedingar-hi
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/161u8nozNpWcgfwskT10iDSgEh5vKC80F
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1. Við erum ekki að ýta þessu til allra en vitaskuld er verið að reyna að 

upplýsa fólk um niðurustöðurnar. Það er tilvalið fyrir stúdenta til að 

koma þessu á framfæri. 

Arnaldur Starri Stefánsson, stúdentaráðsliði á Félagsvísindasviði, yfirgefur fund 17:54.  

v. Forseti SHÍ: Undirstrikar mikilvægi þess að upplýsingarnar komi frá 

umsjónaraðilum könnunarinnar vegna þess að það er hætta á að ekki sé tekið 

mark á stúdentum. 

vi. Forseti SHÍ: Gætu þið séð fram á að halda áfram þessari vinnu á næsta 

misseri? 

1. Það gæti verið. Það er mikil vinna fólgin í því að fá fólk til að svara 

könnunum. 

vii. Forseti SHÍ: Það er vilji hjá okkur að halda þessari vinnu áfram í samstarfi 

við ykkur á vormisseri. 

Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir, stúdentaráðsliði á Félagsvísindasviði, yfirgefur fund 18:05. 

Amalía Björnsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir, prófessorar á MVS, yfirgefa fund 18:07. 

5. Önnur mál 18:05 - 18:15 

a. Notendareikningur brautskráðra stúdenta. 

i. Forseti SHÍ fór yfir mögulegt fyrirkomulag um fjarlægingu á 

notendareikningum brautskráðra stúdenta. Óskað er eftir umsögn frá 

Stúdentaráði varðandi fyrirkomlagið. Spurt um rökin fyrir því að eyða 

gögnunum. Forseti SHÍ greinir frá ástæðunum fyrir því. Engar athugasemdir 

frá Stúdentaráði, forseti mun óska eftir rökstuðningi á fjarlægingu gagna. 

Hólmfríður María Böðvarsdóttir Howard, stúdentaráðsliði á Félagsvísindasviði, yfirgefur fund 18:15. 

b. Herferð um niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu 

i. SHÍ beðið um að taka þátt í herferð vegna undirskriftalista í tengslum við 

niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Forseti sendi út rafrænan atkvæðaseðil um 

að taka þátt í herferðinni. 

1. Samþykkt einróma. 

6. Fundi slitið 18:25 

Meeting ends 

 


