
 
 

Háskólaráð Landbúnaðarháskóla Íslands, fundur nr. 6-2019 

 
Staður: Hvanneyri 

Tími: þriðjudaginn 25. júní 2019, kl. 13:30 – 15:00 

Fundinn sátu: Ragnheiður I. Þórarinsdóttir (stýrir fundi), Bjarni Diðrik Sigurðsson (ritar), Jóhannes 
Kristjánsson, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, Hera Sól Hafsteinsdóttir, Halldór Þorgeirsson (í síma) og 
Guðrún Eik Skúladóttir (í síma). 

 

 Dagskrá 

1. Bréf frá hagaðilum 

Háskólaráði hafa borist nokkur bréf frá hagaðilum tengdum garðyrkjunni. Svo virðist sem þeir 

telji að breyta eigi námsbrautum skólans, sem byggir á misskilningi. Í kjölfar umræðna var gengið 

frá svarbréfum og rektor falið að senda þau f.h. háskólaráðs. Mikill vilji er að vinna áfram með 

bæði hagaðilum og starfsfólki LbhÍ eftir sumarið; svona misskilningur getur líka verið tækifæri til 

að fræða og efla samstarf við hagaðila skólans.  

 

2. Niðurstaða Háskólafundar  

Fundur með hagaðilum þann 7. júní sl. og Háskólafundur þann 18. júní sl. voru báðir vel sóttir. 

Almenn ánægja er með nýja stefnu skólans og lýsti Háskólafundur yfir eindregnum stuðningi við 

bæði stefnuna og tillögu að nýju skipuriti. Eftirfarandi ályktanir voru samþykktar á fundinum. 

 

1) Háskólafundur Landbúnaðarháskóla Íslands haldinn þann 18. júní 2019 ræddi stefnu skólans 

fyrir 2019-2024 sem unnið hefur verið að á undanförnum misserum og kynnt hefur verið fyrir 

hagaðilum. Háskólafundur samþykkir stefnuna og felur Háskólaráði og rektor að ganga frá 

útgáfu hennar.  

 

2) Háskólafundur Landbúnaðarháskóla Íslands haldinn þann 18. júní 2019 ræddi tillögur að 

nýju skipuriti fyrir skólann.  Rektor og Háskólaráði er falið að vinna málið áfram með hliðsjón 

af athugasemdum.  

 

3. Stefna LbhÍ 2019-2024 

Háskólaráð samþykkir nýja stefnu LbhÍ 2019-2024 og felur rektor að ganga frá útgáfu.  

 
4. Tillaga að nýju skipuriti 

Háskólafundur tók vel undir tillögur að nýju skipuriti og hefur falið Háskólaráði að vinna málið 

áfram með hliðsjón af athugasemdum sem kunna að berast.  

 

Fyrirhugað að halda annan háskólafund með starfsmönnum í haust um innleiðingu þessa og fyrir 

þann tíma er fyrirhugað að gera drög að breytingum á regluverki skólans sem starfsmönnum 

verður gefinn kostur á að ræða og gera athugasemdir við. Rektor og háskólaráð mun undirbúa 

það eftir sumarið.  

 



 
 

 
5. Önnur mál og næsti fundur 

Næsti fundur verður haldinn 20. ágúst kl. 13:30 á Hvanneyri. 

 

Beiðni frá Sigríði Kristjánsdóttur. Þarf að gera verklagsreglur um hvernig nýjar námsgráður 

(brautir) undir þeim fagsviðum sem við höfum leyfi til að bjóða upp á (Umhverfisvísindi og 

Auðlinda og búvísindi). Bjarni Diðrik tekur að sér að gera drög að slíku verklagi sem bæta mætti 

við regluverk LbhÍ þegar við breytum því næst. 

 

 

Fundi slitið 15:09 

Fundargerð var lesin og samþykkt af öllum háskólaráðsfulltrúum. 


