
28. háskólaþing Háskóla Íslands 

haldið með rafrænum hætti 11. nóvember 2021 

 

Dagskrá 

Kl. 13.00-13.05 Rektor setur háskólaþing og fer yfir dagskrá og tímaáætlun og gerir grein 

fyrir fundargögnum. 

Kl. 13.05-13.25 Dagskrárliður 1. Rektor reifar mál sem eru efst á baugi hjá Háskóla Íslands. 

Kl. 13.25-15.00 Dagskrárliður 2. Ný heildarsýn fyrir háskólasvæðið 

a) Inngangur. Hrund Ólöf Andradóttir, prófessor og formaður 

skipulagsnefndar háskólasvæðisins (kl. 13.25-13.35) 

b) Ný heildarsýn fyrir háskólasvæðið. Orri Steinarsson, arkitekt og 

eigandi teiknistofunnar jvantspijker & partners (kl. 13.35-13.45) 

c) Borgarlínan og háskólasvæðið. Þröstur Guðmundsson, 

forstöðumaður Borgarlínu (kl. 13.45-13.55) 

d) Samgöngu- og bílastæðamál á háskólasvæðinu. Kristinn 

Jóhannesson, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla 

Íslands (kl. 13.55-14.05) 

e) Viðbrögð. Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðsstjóri hjá 

Minjastofnun (kl. 14.05-14.15) 

f) Umræður og afgreiðsla (kl. 14.15-15.00) 

Kl. 15.00 Rektor slítur háskólaþingi 

 

 

Kl. 13.00-13.05 

Setning háskólaþings 

 

Rektor setti háskólaþing og bauð þingfulltrúa velkomna. Greindi hann frá því að þetta væri 28. 

háskólaþing Háskóla Íslands, en fyrsta háskólaþing, sem þá hét háskólafundur, var haldið 4.-5. 

nóvember 1999 og var viðfangsefni þess að móta sameiginlega vísinda- og menntastefnu fyrir 

Háskóla Íslands. Haldnir voru 25 háskólafundir, en árið 2008 var nafninu breytt í „háskólaþing“ 

og er þetta, eins og áður sagði, 28. þingið, eða ef allt er talið það 53.  

 

Háskólaþing er haldið í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008. Háskólaþing er 

samráðsvettvangur háskólasamfélagsins þar sem fram fer umræða um þróun og eflingu Háskóla 

Íslands. Þingið fjallar um og tekur þátt í að móta sameiginlega stefnu Háskóla Íslands að 

frumkvæði rektors.  Háskólaráð getur leitað umsagnar háskólaþings um hvaðeina sem varðar 

starfsemi Háskóla Íslands og ráðið getur einnig falið þinginu umfjöllun um fagleg málefni og 

akademíska stefnumörkun. Háskólaþing er ályktunarbært um þau málefni sem það telur að 

varði hag háskólasamfélagsins. 

 

Á háskólaþingi eiga fast sæti rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar og kjörnir fulltrúar 

fræðasviða, fulltrúar helstu stofnana Háskóla Íslands og samstarfsstofnana hans, kennarafélaga 



og stúdenta auk fulltrúa starfsmanna stjórnsýslu og fulltrúa úr háskólaráði. Ríflega 100 manns 

eru boðuð til þessa háskólaþings.  

 

Rektor bauð sérstaklega velkomna fulltrúa samstarfsstofnana og Stúdentaráðs. Einnig 

framsögufólk þingsins, þau Hrund Ólöfu Andradóttur, formann skipulagsnefndar háskólaráðs, 

Orra Steinarsson, arkitekt, Þröst Guðmundsson, forstöðumann Borgarlínu, Kristin Jóhannesson, 

sviðsstjóra framkvæmda- og tæknisviðs, og Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðsstjóra hjá 

Minjastofnun.  

 

Fundargerð síðasta háskólaþings sem haldið var 25. maí sl. var send fulltrúum á háskólaþingi. 

Engar athugasemdir bárust við fundargerðina og skoðast hún því samþykkt. 

 

Loks bað rektor Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóra rektorsskrifstofu, um að vera 

fundarritari. 

 

Háskólaþingið var haldið með rafrænum hætti sökum COVID-19 veirufaraldursins.  

 

 

Kl. 13.05-13.25 

Dagskrárliður 1 

Rektor reifar mál sem eru efst á baugi hjá Háskóla Íslands. 

 

      
 

      
 

      



 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 

      
      

 



      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

 

Kl. 13.25-15.00 

Dagskrárliður 2 

Ný heildarsýn fyrir háskólasvæðið 

 

Rektor bauð Hrund Ólöfu Andradóttur, formanni skipulagsnefndar háskólaráðs um 

háskólasvæðið, að taka til máls.  

 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

 

Næstur tók til máls Orri Steinarsson, arkitekt, og kynnti hann drög að nýrri heildarsýn fyrir 

háskólasvæðið.  

 



 

       
 

      
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

 
 

Þriðju framsöguna flutti Þröstur Guðmundsson, forstöðumaður Borgarlínu. 

 

      
 

 

      
 



      
 

Næst fór Kristinn Jóhannesson, sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs miðlægrar stjórnsýslu, 

yfir stöðu mála varðandi samgöngu- og bílastæðamál á háskólasvæðinu.  

 

      
 

      
 

      
 

      



 

      
 

Síðastur tók til máls Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðsstjóri hjá Minjastofnun, og tók hann 

að sér að bregðast við þeirri framtíðarsýn fyrir háskólasvæðið sem kynnt var á þingin. Byrjaði 

Pétur á að þakka fyrir góðar og upplýsandi kynningar. Sagði hann háskólasvæðið á Melunum 

hafa sérstöðu umfram önnur háskólasvæði, bæði í hugum borgarbúa og þjóðarinnar allrar. Rakti 

Pétur fyrri hugmyndir um skipulag háskólasvæðisins, þ. á m. fræga hugmynd um „háborg 

menningar“ á Skólavörðuholtinu. Sagði Pétur að í vissum skilningi væri háskólasvæðið orðið 

sú „háborg menningar“ sem dreymt var um að reisa á fyrri hluta 20. aldar. Þessi staðreynd 

endurspeglist í skipulagi og eintökum byggingum sem eru tákn um varðveislu og eflingu 

íslenskrar menningar, en á svæðinu eru, auk Háskóla Íslands, Þjóðminjasafn, Þjóðarbókhlaða 

og Hús íslenskunnar. 

 

Upphaflegt skipulag háskólasvæðisins frá 4. áratug 20. aldar, sem hverfðist utanum „Skeifuna“, 

vitnaði um viðleitni lýðveldistímans til að móta ásýnd Reykjavíkur í skipulagi sem ný 

höfuðborg sjálfstæðs Íslands í menningarlegum efnum. Jafnframt var háskólalóðin ein 

mikilvægasta húsasamstæða millistríðsáranna þar sem staðhættir og byggingar mynda 

áhrifaríka, listrænt mótaða heild.  

 

Nýr kafli í skipulagssögu háskólasvæðisins hófst svo á 7. áratug 20. aldar. Einn kunnasti 

arkitekt aldarinnar, Finninn Alvar Aalto, fékk það verkefni að teikna Norræna húsið. Ekki 

aðeins tókst honum að skapa einstæða byggingu heldur setti hann fram með því verki nýja sýn 

á háskólasvæðið og miðborg Reykjavíkur og lagði m.a. áherslu á að skapa sjónræn og 

áþreifanleg tengsl með því að framlengja Hljómskálagarðinn og náttúru Vatnsmýrarinnar inn á 

sjálft háskólasvæðið.  

 

Í fyrirliggjandi hugmynd að framtíðarsýn fyrir háskólasvæðið vantar þennan menningarlega 

vinkil inn í greinargerðina. Í tillögunni er engu að síður tekið tillit til helstu bygginga og 

varðveislu sjónása að Aðalbyggingu og Norræna húsinu.  

 

Þetta á einnig við um Hús íslenskunnar og Þjóðarbókhlöðuna. Óheppilegt er að í skjalinu er 

sýndur byggingarreitur fyrir nýbyggingu á opna svæðinu við mót Hringbrautar og Suðurgötu. 

Bygging á þeim stað myndi skerða ásýnd að merkum byggingum sem hýsa mikilvægar 

menningarstofnanir þjóðarinnar, Hús íslenskunnar, Þjóðarbókhlöðuna og safnhús 

Þjóðminjasafnsins.  

 

Í framtíðarsýninni er sá kafli Sæmundargötu sem liggur á milli enda Skeifunnnar fjarlægður og 

grænt náttúrusvæði látið flæða inn í Skeifuna í anda hugmynda Aaltos. Svæðið inn í Skeifunni 

undir tröppunum mætti útfæra sem samkomu- og viðburðasvæði svo sem fyrir tónleika, 

útifundi, hátíðahöld á vegum stúdenta og viðburði á Menningarnótt í tengslum við 

Hljómskálagarðinn. Staðhættir bjóða upp á margþætta möguleika, svæðið er slétt og 



aðkomuleiðir greiðar fyrir fólk og búnað. Með nýlegri stækkun Gamla garðs gæti ennfremur 

myndast aukið skjól fyrir norðlægum vindum.  

 

Í framtíðarsýninni er sérstök áhersla lögð á samgöngur og er sá þáttur vel leystur. 

Borgarlínutengingar og gönguleiðir virka sannfærandi, fáir munu sakna bílastæðanna og það er 

sterk hugmynd að breyta Suðurgötu í borgargötu sem myndar nýja þungamiðju.  

 

Mikilvægt er að vegstæði Skeifunnar haldist sem aðkomuleið með takmarkaðri umferð fyrir 

aðföng, slökkvilið, hreyfihamlaða, hátíðarathafnir o.s.frv. að Aðalbyggingu, Háskólatorgi, 

Lögbergi, Setbergi og Gamla garði eftir stækkun. Möguleiki verði á takmarkaðri aðkomu inn á 

leiðina um aðkomustýrð hlið.  

 

Mikilvægt sé að vanda hönnun nýbygginga og við mögulega stækkun Nýja garðs ber að taka 

tillit til forms og stærðarhlutfalla þeirrar byggingar með líkum hætti og tekist hefur við stækkun 

Gamla garðs.  

 

 

Að kynningum loknum þakkaði rektor framsögumönnum fyrir vönduð innlegg og gaf orðið 

laust.  

 

Fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra í háskólaráði sagðist fagna áformum um að efla 

almenningssamgöngur en spurði hvort öryggi vegfarenda verði nægilega tryggt ef Borgarlína 

fer um miðja Suðurgötu og farþegar þurfa að þvera bílaakrein þegar þeir koma eða fara.  

 

Deildarforseti Umhverfis- og byggingarverkfræðideildar sagði að rannsóknarsvið hans væri 

umferðarslys og því gæti hann svarað spurningu háskólaráðsfulltrúans. Sagðist hann ásamt 

starfsfélögum hafa rannsakað áhrif staðsetningar almenningsfarartækja ýmist á sérakreinum í 

miðri götu eða á götujaðri í Seoul í Suður Kóreu. Sýndi rannsóknin að umferðarslysatíðni 

mældist marktækt hærri í þeim hverfum þar sem sérakreinar almenningsvagna eru í miðjunni 

frrekar en á jaðrinum, að því gefnu að aðrir þættir séu fastir. Alltént þurfi að huga vel að 

umferðaröyggi í heild þegar almenningssamgöngur eru í miðjunni með umferð bifreiða sitt 

hvoru megin (sjá hér um rannsóknina: https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.02.023) 

 

Þröstur Guðmundsson þakkaði fyrir góða ábendingu og sagði að í þessu sambandi beri einnig 

að líta til þess að það er öruggara að þvera eina akrein í hvora átt frekar en tvær. Sagðist hann 

fagna öllum málefnalegum ábendingum og munu þær verða skoðaðar við frekari þróun 

Borgarlínu.  

 

Orri Steinarsson þakkaði sviðsstjóra Minjaverndar fyrir góðar athugasemdir. Sagði hann þá 

hafa átt góðan fund meðan á vinnsluferlinu stóð þar sem sviðsstjórinn hafi sett fram gagnlegar 

ábendingar, ekki síst varðandi sögu háskólasvæðisins og fyrri skipulagshugmyndir. Einnig væri 

það góður punktur að gefa þurfi merkum byggingum andrými. Í því sambandi þurfi þó að ræða 

kvarða bygginga, legu og hæð. Í allri borgarþróun væri viss spenna á milli þess að fara vel með 

landið og að nýta það vel, en háskólasvæðið er eitt verðmætasta svæði borgarinnar. Það væri 

því úrlausnarefni að miðla á milli andrýmis og þéttingar byggðar. Frekari þróun skipulagsins 

væri afar spennandi verkefni framundan. 

 

Gestur þingsins benti á að reitir á kortum heildarsýnarinnar sem merktir eru þróunarreitir séu 

ekki ætlaðir til byggingar í öllum tilvikum heldur geti þeir allt eins verið útivistarsvæði eða 

annað.  

https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.02.023


 

Þjóðminjavörður þakkaði fyrir góða kynningu og spennandi framtíðarsýn. Tók hún undir orð 

Péturs Ármannssonar varðandi teiknaða byggingareiti m.a. við Þjóðminjasafnið og sagði 

mikilvægt að þrengja ekki um of að þeim byggingum sem fyrir eru. Óskaði þjóðminjavörður 

eftir því að fá að taka þátt í frekara samtali varðandi reitinn við Þjóðminjasafnið. Varðandi 

söguna hafi ákvörðun um byggingu safnhúss Þjóðminjasafns verið tekin á fyrsta fundi Alþingis 

við stofnun lýðveldis 1944 og var talað um húsið sem „morgungjöf til þjóðarinnar“ og því 

valinn staður við hlið Aðalbyggingar Háskóla Íslands. Einnig þurfi að ræða gjaldtöku fyrir 

bílastæði í samhengi við söfnin á háskólasvæðinu, en þar eru ókeypis bílastæði sem eingöngu 

eru ætluð safngestum. 

 

Forseti Hugvísindasviðs þakkaði fyrir áhugaverðar kynningar og sagði Háskóla Íslands eiga 

skemmtilega framtíð fyrir höndum. Gaman væri að heyra hversu mikið væri rætt um Skeifuna, 

en þetta græna svæði megi gera meira aðalaðandi og nýta betur en raunin er nú. Vatnsmýrin er 

verðmætt svæði í miðri borg, m.a. út frá náttúrverndarsjónarmiðum, og það er jákvætt að gert 

er ráð fyrir að bílum muni fækka á háskólalóðinni. 

 

Kjörinn fulltrúi Hugvísindasviðs þakkaði fyrir spennandi kynningar. Sagðist fulltrúinn vera 

sérstaklega hrifin af fyrirliggjandi hugmyndum um viðkomustöðvar Borgarlínu. Þá beindi 

fulltrúinn því til þeirra sem með málið fara að hugsa til fjölskyldufólks sem er að sækja og 

skutla leikskólabörnum. Í því sambandi vakni m.a. sú spurning hvort gert sé ráð fyrir 

bílastæðum við endastöðvar Borgarlínunnar? Það búa ekki allir við Borgarlínu en margir eru 

með fjölskyldur. Hvernig er sýnin á þetta? 

 

Rektor þakkaði fyrir góðar ábendingar og sagði að í svo stóru verkefni þurfi að vigta saman 

ólík sjónarmið. Ræða þurfi málin vandlega og leysa þau vel. 

 

Þröstur Guðmundsson brást við spurningum kjörins fulltrúa Hugvísindasviðs og sagði að 

samkvæmt núverandi áætlunum væri ekki gert ráð fyrir stórum bílastæðum við enda 

borgarlínuleiða. Slík væri vissulega vel þekkt í erlendum stórborgum, t.d. við endastöðvar lesta, 

en í samhengi höfuðborgarsvæðisins myndi það þýða stór bílastæði efst upp í Kórum, við 

Straumsvík o.s.frv. Vissulega væri slíkt að nokkru leyti á valdi sveitarfélagana, en ekki stæði 

til að gera slík stór bílastæði hér og þar í Reykjavík. Í fyrirliggjandi drögum að Borgarlínu sé 

gert ráð fyrir að hún verði í miðlægu eða aðlægu rými, en eftir sé að útfæra þetta m.a. fyrir 

Suðurgötu.  

 

Forseti Heilbrigðisvísindasviðs spurði hvernig háttað verði tengingu vesturhluta 

háskólasvæðisins við svæði Heilbrigðisvísindasviðs á lóð Landspítala, en í því sambandi hefur 

m.a. verið talað um yfirbyggðar brýr, færiband o.fl. lausnir. Jafnvel mætti horfa til þess að hlúa 

að fólki með gleryfirbyggingu á brú. Mikilvægt sé að einblína ekki á samtengingu 

háskólasvæðisins sitt hvoru megin við Suðurgötu heldur þurfi einnig að horfa á tengingar til 

austurs enda sé Háskóli Íslands fjölmennari til austurs en til vesturs.  

 

Formaður jafnréttisnefndar háskólaráðs sagði málið vera áhugavert og spennandi. Varpaði hún 

fram þeirri spurningu, hvernig háttað verður aðgengi fyrir fatlað fólk og hvernig það passar inn 

í skipulagshugmyndina. 

 

Fulltrúi nemenda þakkaði fyrir kynningarnar og sagði framtíðarsýnina vera metnaðarfulla og 

samræmast vel sýn og stefnu Stúdentaráðs. Spennandi sé að sjá Suðurgötu hætta að kljúfa 

háskólasvæðið í tvo hluta. Gaman sé líka að heyra um læst hjólaskýli og nauðsynlegt að hafa 



þar rafmagn til að hlaða. Borgarlínan sé byltingarkennd með því að vera ekki aðeins í jaðrinum. 

Loks varpaði fulltrúi nemenda fram þeirri tillögu að gerður verði stigi frá fyrirhugaðri 

viðkomustöð Borgarlínu við Veröld – hús Vigdísar niður í göngin sem liggja undir Suðurgötu.  

 

Fulltrúi kjörinn af starfsfólki við stjórnsýslu tók undir með fulltrúa nemenda og sagði mikilvægt 

að tryggja aðgengi að hleðslu raftækja.  

 

Deildarforseti Félagsráðgjaradeildar spurði hvort í tengslum við skipulagsvinnuna hafi komið 

til tals að byggja glerhús yfir smágarða og önnur útisvæði sem geti nýst allt árið um kring. 

 

Orri Steinarsson brást við ábendingu forseta Heilbrigðisvísindasviðs um tengingar í austurátt 

og sagði ríka áherslu lagða á þær í framtíðarsýninni. Reyndar væri þar komið út fyrir 

umráðasvæði Háskóla Íslands og inn á borgarland, en Reykjavíkurborg tekur þátt í 

skipulagsvinnunni svo það ætti að vera hægt að finna góðar lausnir. Þetta er ekki aðeins 

spurning um tengingar, heldur upplifun fyrir hvaða ferðamáta sem er. Varðandi spurningu 

kjörins fulltrúa Hugvísindasviðs sagði Orri að í Hollandi hefur verið lögð áhersla á að tengja 

saman sem flesta samöngumáta við lestarstöðvar. Þetta þarf að taka inn í nánari úrvinnslu 

framtíðarsýnarinnar. Í Rotterdam voru t.d. sett 25.000 hjólastæði undir lestarstöð. Allar 

opinberar byggingar þurfa að hafa góða aðkomu fyrir hjólastóla og aðrar sérþarfir. Varðandi 

austur-vestur-tenginguna er búið að rýna ýmsa kosti og er einkum horft til þess að leysa þetta í 

plani, þ.e. ekki yfir eða undir yfirborðinu. Að lokum sagði Orri það vera skemmtilega hugmynd 

að tengja saman viðkomustöðu Borgarlínu og göngin undir Veröld, en þó ber að hafa í huga að 

þarna er mikið af leiðslum og lögnum í jörðu. Um ábendingu deildarforseta 

Félagsráðgjafardeildar sagði Orri það vera góða hugmynd að nýta glerhús og er það til þess 

fallið að teygja úr notkun úr notkun almenningsrýmisins einkum yfir veturinn.  

 

Deildarforseti Deildar menntunar og margbreytileika lýsti ánægju með framtíðarsýnina fyrir 

háskólasvæðið og sagði starfsfólk og nemendur Menntavísindasviðs hlakka mikið til að flytja 

á aðalsvæði Háskóla Íslands á Melunum.  

 

Deildarforseti Lagadeildar þakkaði fyrir áhugaverða umræðu og kynningar og sagði 

framtíðarsýnina fyrir háskólasvæðið vera spennandi. Benti hann á að það væri líka áhugavert 

að fá lýsingar í gögnum á þeim valkostum sem ekki verða ofan á, eða eru jafnvel óraunhæfir. 

Sem leikmanni þætti honum t.d. áhugavert að fá útskýringar á því af hverju ekki er gert ráð fyrir 

að Borgarlínan fari alveg vestur fyrir Hótel Sögu og þar með hringinn í kringum háskólasvæðið 

frekar en í gegnum það. 

 

Formaður skipulagsnefndar háskólasvæðisins lagði orð í belg um umræðuna um tengingar á 

milli Vatnsmýrasvæðisins og Landspítalalóðarinnar og sagði skipulagsnefndina hafa átt samtal 

við Heilbrigðisvísindasvið um málið. Víða erlendis væru notaðar skutlur sem aka t.d. í hring (e. 

„hop-on, hop-off“) og mætti vel hugsa sér að Borgarlína væri slík skutla. Varðandi spurningu 

forseta Lagadeildar sagði hún að farið hafi fram ítarlegt samtal við höfunda Borgarlínu og hefði 

þetta verið niðurstaðan. Um væri að ræða mjög viðamikið og flókið verkefni og því þyrfti að 

miðla málum.  

 

Þröstur Guðmundsson bætti því við að við skipulagningu leiðarnets Borgarlínu þyrfti alltaf að 

miðla málum á milli þátta á borð við leiðaval, staðsetningu stöðva, tíma, ferðatíðni og hátt 

þjónustustig. Varðandi hugmyndina um skutlu á milli Vatnsmýrarsvæðisins sagði hann 

mikilvægt að hafa einnig í huga að samhliða skipulagningu Borgarlínu er verið að vinna 

metnaðarfulla áætlun um stíga og fleiri ferðaleiðir. 



 

Fleiri tóku ekki til máls. Að umræðu lokinni þakkaði rektor framsögumönnum fyrir fróðleg og 

upplýsandi erindi og öllum sem þátt tóku í umræðunni fyrir málefnaleg innlegg. Sagði rektor 

að fyrirliggjandi framtíðarsýn fyrir háskólasvæðið sé rammi sem í framhaldinu verði útfærður 

og kynntur betur. Næstu skref í málinu séu þau að framtíðarsýnin verður lögð fram til 

staðfestingar á fundi háskólaráðs 9. desember nk. með framkomnum sjónarmiðum og 

ábendingum frá háskólaþingi. Samhliða því er ráðgert að málið fari fyrir skipulagsráð 

Reykjavíkurborgar í lok nóvember nk. og eftir atvikum fyrir borgarráð í byrjun desember nk. Í 

framhaldinu muni skipulagsnefnd háskólasvæðisins, í samvinnu við Reykjavíkurborg, vinna 

rammaskipulag fyrir háskólasvæðið.  

 

 

Til máls tóku undir þessum lið, auk rektors og framsögumanna, þau Brynja Elisabeth 

Halldórsdóttir, Guðmundur Freyr Úlfarsson, Guðný Björk Eydal, Inga Þórsdóttir, Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, Ingvar Þóroddsson, Jón Sigurður Pétursson, Margrét Hallgrímsdóttir, 

María Ásdís Stefánsdóttir Berndsen, Ólöf Garðarsdóttir, Rósa Signý Gísladóttir, Siv 

Friðleifsdóttir og Trausti Fannar Valsson 

 

Fleira var ekki gert og var háskólaþingi slitið kl. 15.00. 

 

Útsend gögn fyrir 28. háskólaþing 11. nóvember 2021:  

1. Dagskrá og tímaáætlun þingsins.  

2. Fundargerð 27. háskólaþings 25. maí 2021.  

3. Listi yfir fulltrúa á háskólaþingi.  

4. Glærur framsögumanna á þinginu.  


