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FRÁ FORSTÖÐUMANNI 

Starfsemi Þekkingarnets Þingeyinga byggir í meginatriðum á samstarfssamningi 

stofnunarinnar við mennta- og menningarmálaráðuneytið, sem aftur er gerður með 

hliðsjón af staðfestri skipulagsskrá stofnunarinnar. Starfsemin er þríþætt; 

háskólanámsþjónusta, símenntun og rannsóknir. Samningur rann út um áramót 

2013/2014 en þegar þessi skýrsla er útgefin er nýbúið að ganga frá nýjum 

samstarfssamningi fyrir árin 2014-2016.   

Ákveðnir þættir í starfsemi stofnunarinnar hafa festst í sessi undanfarin ár á hverju 

fagsviði og útheimta orðið fyrirséð og áþekk vinnubrögð og þjónustu. Breytileiki er 

þó ávallt töluverður í starfsumhverfinu og hefur það með tímanum orðið einn helsti 

styrkleiki símenntunarstöðva og/eða þekkingarsetra að geta brugðist hratt við 

óvæntum aðstæðum og verkefnum sem upp koma með litlum fyrirvara.  

Starfsemin á símenntunarsviði var á heildina litið umfangsmikil á árinu 2013 eins og 

magntölur að framan sýna glögglega og töluverð aukning þar frá árinu áður. Mikil 

þátttaka náðist bæði í styttri námskeiðum og lengri námsleiðum. Síðari hluta ársins 

var gerð tilraun með breytt vinnulag og unnið meira í teymisvinnu með góðum 

árangri.  

Náms- og starfsráðgjöf Þekkingarnetsins gekk afar vel og var eftirsótt af íbúum um 

allt starfssvæðið. Ráðgjöfin hefur tvinnast í auknum mæli saman við starfsemi 

símenntunar- og háskólanámssviða og hefur með tímanum orðið einn af 

mikilvægustu þáttunum í starfseminni.   

Á háskólanámssviði var starfsemi á árinu 2013 með áþekkum hætti og verið hefur. 

Fastir daglegir notendur háskólanámsvera og töluverður fjöldi sem nýtti sér 

fjarprófatöku í heimabyggð. Góð og samfelld nýting var á námsaðstöðu 

Þekkingarnetsins víða um hérað.  

Grunnstarfsemin á rannsóknasviði var áþekkum hætti og verið hefur, en bar þess 

þó merki að seglin voru rifuð á sviðinu með hagræðingaraðgerðum.  Háskólanemar 

voru fengnir til tímabundinna rannsóknaverkefna og einnig vann stofnunin að 

ýmsum rannsóknaverkefnum á eigin vegum. 

Samningur Þekkingarnetsins við ríkisvaldið er undirstaða fjárhagslegs rekstrar 

stofnunarinnar.  Þó hefur velta stofnunarinnar undanfarin ár verið meira en tvöfalt 

hærri en sem nemur föstu samningsbundnu ríkisframlagi. Nokkur hluti verkefna er 

tilkominn með verkefnasamningum við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, en einnig 

með sjálfsaflafé með útsölu vinnu, umsóknum í samkeppnissjóði og 

verkefnasamningum. Árið 2013 var krefjandi rekstrarlega eins og síðustu tvö ár og 

grípa þurfti til aðhaldsaðgerða til að ná settu markmiði um jafnvægi í rekstri. Með 

samdrætti á rannsóknasviði og hagræðingu á ýmsum sviðum náðist þetta. Áskorun 

ársins 2014 er að viðhalda jafnvægi í rekstri og traustum fjárhag stofnunarinnar, 

einkum með aukinni sókn í verkefni sem fjármögnuð eru með sjálfsaflafé.   

 

Óli Halldórsson 

Forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga 

 

Þessi skýrsla er í senn ársskýrsla liðins rekstrarárs (2013) og 

starfsáætlun fyrir komandi ár (2014). Í hverjum meginkafla er, 

auk almennrar umfjöllunar um starfsemi liðins árs, að finna 

markmið í starfseminni fyrir komandi ár. 
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STJÓRN OG STARFSFÓLK 

Stjórn og starfsfólk 

Starfsmannahald Áætlun 2013 Niðurstaða 2013 Áætlun 2014? 

Stöðugildi launþega á 

heilsársvísu 7,5 7,3  8,0 

Stöðugildi verktaka við 

tímabundna 

námskeiðskennslu 1,6 2,4 1,5 

Stöðugildi verktaka við 

tímabundin 

rannsóknaverkefni 0,4 0,4 0,5 

Alls stöðugildi: 9,5 10,1 10,0 

Stjórn og skipurit 2013 Áætlun 2014? 

Mannabreytingar í stjórn Engar breytingar á stjórn 

Tilnefnt í stjórn á 

aðalfundi 2014 

Breytingar á skipuriti/stjórnun  Engar breytingar 

Áformaðar 

breytingar á verka-

skiptum og 

starfslýsingum 2014 

Skýringar 

Gert er ráð fyrir áþekku umfangi í starfsmannahaldi á árinu 2014 frá fyrra ári. Frá miðju ári 

2014 verði þó aukið um hálft stöðugildi á ný eftir samdrátt síðasta árs. Samhliða þeirri 

aukningu er gert ráð fyrir aukna námskeiðskennslu fastra starfsmanna og þar með minni 

verktakaráðningar á móti.  

Tilnefnt var í stjórn Þekkingarnetsins á aðalfundi árið 2012 og verða því tilnefningar 

endurnýjaðar næst á aðalfundi vorið 2014.  

Á árinu 2014 eru fyrirhugaðar breytingar á verkaskiptum starfsfólks ÞÞ. Stefnt er að því að 

útfæra aukna „teymisvinnu“ starfsmanna á öllum þremur fagsviðum stofnunarinnar í stað 

þess að hafa umsjón hvers sviðs á ábyrgð einstakra starfsmanna. Þetta mun ekki útheimta 

breytingar á skipuriti stofnunarinnar, heldur eingöngu starfslýsingum og verkaskiptum 

starfsmanna.  

 

Á árinu 2013 útheimti starfsemi Þekkingarnets Þingeyinga 10,1 stöðugildi. Þar af voru 

14 launþegar á skrá yfir árið í samtals 7,3 stöðugildum. Utan fastra 

heilsársstarfsmanna var nokkuð um tímabundin verkefni í verktöku við 

rannsóknaverkefni og námskeiðakennslu, eða alls 2,8 stöðugildi.   
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Starfsfólk Þekkingarnets Þingeyinga á launaskrá í árslok 2013: 

 

 Óli Halldórsson 

Forstöðumaður (100%)  

MA umhverfisfr., 

BA heimspeki, 

 frhsk.kennari 
 

Erla Dögg Ásgeirsdóttir 

Náms- og starfsráðgjafi og 

verkefnastjóri á 

símennntunarsviði (100%)  

fæðingarorlof frá 1. feb. 

BA uppeldisfræði,. dipl. 

náms- og starfsráðgj., M.A. 

nemi í náms- og starfsráðgjöf 

 Guðrún Ósk Brynjarsdóttir 

Skrifstofustjóri (100%) 

Skrifstofustjóri/skólaritari  

frá V.Í. 

 

 Gréta Bergrún Jóhannesdóttir 

Verkefnastjóri Þórshöfn 

Rannsóknasvið (50%) 

MA kynjafræði, BA 

fjölmiðlafræði 

 Heiðrún Óladóttir 

Verkefnastjóri Þórshöfn 

Símenntun (60%) 

BEd kennari 

 

 Hilmar Valur Gunnarsson 

Verkefnisstjóri á 

símenntunarsviði (100%)  

Afleysing v. fæðingarorlofs 

BA félagsráðgjöf 

 

 

 

 

Maren Óla Hjaltadóttir 

Húsumsjón og ræstingar í 

Menntasetrinu á Þórshöfn 

(20%) 

 

 Sóldís Guðmundsdóttir 

Húsumsjón og ræstingar á 

Húsavík (40%) 

 

Stúdentspróf frá FSH 

Eftirtaldir starfsmenn voru á launaskrá hjá stofnuninni hluta árs 2013: 

 Helena Eydís Ingólfsdóttir  Sviðsstjóri símenntunar (í fæðingarorlofi) 

 Aðalsteinn J. Halldórsson Verkefnastjóri á rannsóknasviði (lét af störfum) 

 Hjördís Bergsdóttir  Húsumsjón og ræstingar (lét af störfum) 

 Ingvar Björn Guðlaugsson Rannsóknavinna sumarið 2013 

 Aldís Gunnarsdóttir  Rannsóknavinna sumarið 2013 

 Bryndís Þórðardóttir  Rannsóknavinna sumarið 2013 

Auk framangreindra kom nokkur fjöldi fólks til verktakakennslu á námskeiðum og 

námsleiðum eins og vant er.  Á árinu 2013 var framlengdur samningur við 

Urðarbrunn um þjónustu fyrir Þekkingarnetið á Laugum í Reykjadal og sinnir Baldur 

Daníelsson, starfsmaður Urðarbrunns, þeim verkefnum.  Á árinu 2013 létu Aðalsteinn 

J. Halldórsson og Hjördís Bergsdóttir af störfum.  Helena Eydís Ingólfsdóttir fór 

fæðingarorlof  í apríl 2013. Þá var Óli Halldórsson í feðraorlofi (50%) í þrjá mánuði á 

árinu 2013. Ekki urðu aðrar breytingar á starfsmannahópi Þekkingarnets Þingeyinga 

á árinu 2013.  
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Skipurit 

Fagsvið Þekkingarnets Þingeyinga eru þrjú og skarast starfssvið starfsmanna að 

nokkru leyti milli sviða. Þrátt fyrir að fólk sé jafnan ráðið til starfa á ákveðnu sviði 

sérstaklega sinna þó flestir ýmsum verkefnum á öðrum sviðum jafnframt.  

Á árinu 2013 var unnið eftir sama skipulagi og undanfarin ár í meginatriðum en þó 

gerð tilraun með „teymisvinnu“ á símenntunarsviði.   
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Á árinu 2014 er fyrirhugað að gera breytingar á vinnulagi og verkaskiptum 

starfsfólks. Þessar breytingar felast í því að mynda „teymi“ starfsmanna á hverju sviði 

og dreifa ábyrgð og umsjón verka á starfsfólk. Þannig er markmiðið að ná auknu 

flæði verkefna milli sviða og meiri árangri í gegnum samvinnu fleiri starfsmanna um 

hvert verkefni sem fyrir liggur.  
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Stjórn 

Stjórn Þekkingarnets Þingeyinga er skipuð 8 fulltrúum sem tilnefndir eru til tveggja 

ára í senn. Stjórnin myndar þriggja manna framkvæmdaráð úr sínum röðum sem 

getur afgreitt ákveðin mál í umboði stjórnar.  Á árinu 2013 varð sú breyting á stjórn 

að Valgerður Gunnarsdóttir skólameistari Framhaldsskólans á Laugum vék úr stjórn 

þegar hún lét af störfum sem skólameistari og inn í stjórn kom eftirmaður hennar, 

Hallur B. Reynisson.   

 

Frá fundi stjórnar í Mývatnssveit sumarið 2013. Frá vinstri; Rögnvaldur, Reinhard og Huld. 

 

Stjórn Þekkingarnets Þingeyinga í árslok 2013: 

 

Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga: •Reinhard Reynisson 

Framhaldsskólar í Þingeyjarsýslum: •Hallur B. Reynisson 

Háskóli Íslands:     •Rögnvaldur Ólafsson  

Háskólinn á Akureyri:    •Rannveig Björnsdóttir  

Héraðsnefnd Þingeyinga:  •Sigurður Þór Guðmundsson 

Norðurþing:    •Huld Aðalbjarnardóttir  

Rannsóknastofnanir innan ÞÞ:  •Margrét Hólm Valsdóttir  

Stéttarfélög í Þingeyjarsýslum:  •Aðalsteinn Árni Baldursson (formaður) 

 

Framkvæmdaráð Þekkingarnets Þingeyinga í árslok 2013:  

•Aðalsteinn Árni Baldursson  

•Huld Aðalbjarnardóttir  

•Reinhard Reynisson 

Stjórn Þekkingarnetsins kom saman til fundar fjórum sinnum á árinu 2013 og 

framkvæmdaráð tvisvar sinnum. Alls voru því haldnir sex fundir í stjórn og 

framkvæmdaráði.  
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HÚSNÆÐI, STARFSSVÆÐI 

Húsnæði ÞÞ  2013 Markmið 2014 

Staður Hús Aðstaða  

Húsavík 

 

 

 

 

 

Hafnarstétt 3 

 

Skólahúsnæði og 

stakir salir (s.s. 

stofur 

Framhaldsskólans 

á Húsavík)  

400 fm aðalhúsnæði ÞÞ. 

Skrifstofuaðstaða fyrir um 

15, námsver, 3 kennslu- og 

fundarými, 3 

fjarfundabúnaðir. 

 

Kennslu- og 

fyrirlestraaðstaða leigð í 

tímavís eftir þörfum 

Óbreytt húsnæði og aðstaða. 

 

 

 

Óbreytt fyrirkomulag. Kennslurými 

leigt eftir þörfum undir kennslu þegar 

eigið rými er fullnýtt. 

Þórshöfn Menntasetrið á 

Þórshöfn, 

Langanesvegi 1 

Um 200 fm húsnæði deilt 

með Frhsk. á Laugum.  

Skrifstofurými, námsver, 

fjarfunda- og kennslurými.  

Óbreytt húsnæði.  

Raufarhöfn „Ráðhúsið“ á 

Raufarhöfn,  

Aðalbraut 23.  

Fjarfunda- og 

próftökuaðstaða, 

nettenging og lesrými. 

Aðstaða og þjónusta þróuð í samráði 

við heimafólk á Raufarhöfn, m.a. í 

samhengi við hugmyndir um námsver 

framhaldsskóla á svæðinu.   

Kópasker Skólahúsið á 

Kópaskeri 

Fjarfunda- og 

próftökuaðstaða, 

nettenging og lesrými. 

Óbreytt húsnæði og aðstaða. 

Laugar Urðarbrunnur, við 

Kvennaskólann á 

Laugum.  

Fjarfunda- og 

próftökuaðstaða, 

nettenging og lesrými.  

Samningur við Urðarbrunn 

um aðstöðu og þjónustu. 

Haldið verði áfram samstarfi við 

þekkingarsetrið Urðarbrunn um 

þjónustu við námsmenn ef hagstæðir 

samningar nást um húsnæði og 

þjónustu. 

Bárðardalur Kiðagil skólabúðir Fjarfunda-, og 

próftökuaðstaða og 

nettenging. 

Óbreytt húsnæð og aðstaða. 

Mývatnssveit Grunnskólinn í 

Reykjahlíð 

Fjarfundaaðstaða og 

nettenging.   

 

Áfram verði unnið að bættri aðstöðu 

til náms í Mývatnssveit. M.a. með 

samvinnu við Skútustaðahrepp og 

stofnanir á þekkingarsviði um 

myndun þekkingarseturs í 

Mývatnssveit. 

Skýringar: 

Gert er ráð fyrir að höfuðstöðvar Þekkingarnetsins verði á komandi árum í núverandi húsnæði að 

Hafnarstétt 3 á Húsavík. Áfram verður unnið eftir sömu stefnu á Húsavík, þ.e. að nýta eins og kostur er 

húsnæði Þekkingarnetsins til kennslu, en leigja kennslurými eftir þörfum utan húss hverju sinni. 

Menntasetrið á Þórshöfn var á árinu 2013 starfrækt að Langanesvegi 1.  Gert er ráð fyrir að starfa áfram í 

þessu húsnæði, sem hentar vel fyrir starfsemina.    

Gert er ráð fyrir að hafa starfsstöð Þekkingarnetsins á Raufarhöfn í óbreyttu húsnæði, þ.e. „ráðhúsinu“ á 

Raufarhöfn. Þó verði reynt að fylgja óskum heimafólks í þeim efnum, m.a. í samhengi við hugsanlega 

myndun námsseturs á framhaldsskólastigi.  

Á Kóparskeri verður starfsstöð Þekkingarnetsins í grunnskólahúsinu á staðnum. Á árinu 2014 er stefnt að 

óbreyttri aðstöðu en reyna að efla starfsemina og nýtingu hússins.  

Á Laugum í Reykjadal verði reynt að halda samstarfi við þekkingarsetrið Urðarbrunn um þjónustu við 

námsmenn á svæðinu.   

Í Mývatnssveit hefur Þekkingarnetið unnið um árabil að stuðningi við myndun þekkingarseturs í Mývatnssveit 

sem sveitarfélagið og stofnanir á þekkingarsviði standi að.  Með því verði bætt aðstaða Mývetninga til 

náms. Áframhald verður á vinnunni á árinu 2014.   

Í Kiðagili í Bárðardal hefur Þekkingarnetið verið í samstarfi við heimafólk um námskeiðahald og rekstur 

fjarfundabúnaðar.  Gert er ráð fyrir óbreyttu samstarfi á árinu 2014.  
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Starfssvæði 

Starfssvæði Þekkingarnetsins er á norðausturhorni landsins frá Vaðlaheiði í vestri til 

og með Bakkafirði í austri. Starfssvæði ÞÞ er stórt að flatarmáli og nær yfir sex 

sveitarfélög. Það er fremur strjálbýlt og búsetuform fjölbreytt.  Húsavík er stærsti 

þéttbýliskjarninn en landbúnaðarhéruð og smærri þéttbýliskjarnar umhverfis. 

Samgöngur eru fremur erfiðar á starfssvæðinu þar sem vegalengdir eru miklar og 

veður og færð geta verið hamlandi á veturna. Þá eru almenningssamgöngur innan 

svæðisins takmarkaðar. Akstursvegalengd eftir þjóðvegi milli enda starfssvæðis frá 

vestri til austurs er um 270 km stystu leið. Að flatarmáli er svæðið allt um 18.440 km2 

eða 18% landsins.   

Húsnæði og aðstaða 

Undanfarin ár hefur meginstarfsstöð Þekkingarnets Þingeyinga verið á Hafnarstétt 3 

á Húsavík.  Um er að ræða uppgert gamalt timburhús við höfnina á Húsavík, alls um 

400 m2.  Húsið hefur frá byggingarárinu 1930 hýst atvinnustarfsemi af mjög ólíku tagi, 

einkum í tengslum við sjávarútveg og fiskverkun. Húsið var gert upp fyrir nokkrum 

árum og útbúið sem skrifstofuhúsnæði.  Það hentar afar vel undir starfsemi 

Þekkingarnetsins en þar eru vinnustöðvar fyrir 17 starfsmenn, tvö kennslurými, 

fundaherbergi, námsver með lesrými, rannsóknastofa auk afgreiðslu og annars 

sameiginlegs rýmis.   

  

Netverk símenntunarstöðva á 

Íslandi. 

Þekkingarnet Þingeyinga er hluti af 

öflugu neti svæðisbundinna 

símenntunarstöðva sem ná yfir allt 

landið.  Myndin sýnir höfuðstöðvar 

símenntunarstöðva innan 

samtakanna Kvasis. Rauðir punktar 

merkja höfuðstöðvar og bláir aðra 

þjónustustaði.  

Starfssvæði Þekkingarnets 

Þingeyinga.  

Rauðir punktar sýna mannaðar 

starfsstöðvar í fullum rekstri (Húsavík, 

Þórshöfn) og gulu punktarnir aðra 

þjónustustaði. (Kiðagil, Laugar, 

Mývatnssveit, Kópasker, 

Raufarhöfn).  
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Þekkingarnetið framleigir hluta húsnæðisins á Húsavík til samstarfsstofnana, þ.e. 

Náttúrustofu Norðausturlands og Háskóla Íslands.  Auk þess leigir Heilbrigðiseftirlit 

Norðurlands eystra eina skrifstofu.   

Þekkingarnetið veitir þjónustu um allt starfssvæði sitt. Mönnuð starfsstöð og fullbúin 

er rekin í Menntasetrinu á Þórshöfn.  Setrið er samstarfsverkefni Langanesbyggðar, 

Þekkingarnetsins og 

Framhaldsskólans á 

Laugum.  

Þá á Þekkingarnetið 

aðild að rekstri 

þekkingarseturs á 

Laugum í Reykjadal í 

samstarfi við 

heimaaðila sem reka 

félagið Urðarbrunn, 

sem starfar m.a. við 

rannsóknir og fræðslu 

á sviði menningar-

minja og fornleifa-

rannsókna.  Þá er 

rekin þjónusta á 

Kópaskeri, Raufarhöfn í Mývatnssveit og Kiðagili í Bárðardal sem lýst er nánar í 

töflunni fremst í þessum kafla.   

Þekkingarnet Þingeyinga vinnur markvisst að eflingu starfseminnar víða um 

starfssvæði sitt.   

 

  

Húsnæði Þekkingarnetsins á Hafnarstétt 3 á Húsavík. 

Námskeið í meðferð spjaldtölva í Menntasetrinu á Þórshöfn haustið 2013 
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SÍMENNTUNARSVIÐ 

 

Markmið símenntunarsviðs  

2013-2014 

 

Áætlun 2013 

 

Niðurstaða 2013 

 

Áætlun 2014? 

Fjöldi almennra námskeiða á svæði ÞÞ 55 59 60 

Fjöldi námsleiða (námsleiðir FA): 8 7 8 

Fjöldi kenndra stunda: 1.700 1.596 1.700 

Fjöldi kenndra nemendastunda: 16.000 21.280 19.000 

Þátttakendur 700 834 750 

 

Áherslur 

Áherslur ársins 2013 voru svipaðar og á árinu 2012. Lögð var áhersla á að kenna 

námsleiðir Fræðslumiðstöðvarinnar (FA). Einnig var lögð áhersla á stutt námskeið og 

fyrirlestra með það að markmiði að reyna að höfða til nýrra viðskiptavina, fólks sem 

að öllu jöfnu nýtir sér ekki þjónustu Þekkingarnetsins svo sem sjómanna og bænda. 

Ágætis aðsókn var í þessi námskeið sem fólk sótti sér bæði til gagns og ánægju. Þó 

þurfti nokkrum sinnum að taka ákvörðun um að halda afar fámenn námskeið 

sérstaklega í minni byggðarlögum svæðisins eins og Raufarhöfn, Bakkafirði og 

Mývatnssveit einfaldlega til þess að halda einhver námskeið þar.  

Stuðst er við óformlega greiningu á námsþörfum íbúa á starfssvæði 

Þekkingarnetsins þegar námskeið og námsleiðir eru ákveðnar. Upplýsingar koma úr 

viðtölum náms- og starfsráðgjafa, samtölum við íbúa og niðurstöðum úr 

námskeiðsmati. Auk þess eru íbúar alltaf að verða duglegri við að óska eftir 

námskeiðum eða koma með ábendingar um námskeið sem væri áhugavert að 

halda á svæðinu. Árið 2013 voru vinsælustu námskeiðin þau sem snéru að heilsu, 

líkamsrækt og matreiðslu.  

 

  

11%

20%

2%11%

56%

Skipting námskeiða

Námsleiðir FA Starfstengt/persónuleg færni

Íslenska Fjölmennt

Tómstundir

Hér má sjá skiptingu 

námskeiða og 

nemendastunda á 

námskeiðum hjá 

Þekkingarnetinu 

árið 2013. Eins og 

sjá má eru flest 

námskeiðin sem 

haldin eru árið 2013 

tómstunda-

námskeið en þar á 

eftir starfstengd 

námskeið eða 

námskeið sem efla 

persónulega færni. 

Flestar 

nemendastundirnar 

má finna á 

námsleiðum FA. 
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Kynjahlutfall í símenntun 

Þegar kynjahlutfall námskeiðsþátttakenda er skoðað má sjá að það er með 

svipuðum hætti og síðustu ár. Konur eru duglegri en karlar að sækja sér menntun, 

bæði á stuttum tómstundanámskeiðum og með lengra námi, s.s. á námsleiðum 

FA. Hlutfall karlkynsþátttakenda hefur aðeins aukist frá síðasta ári, en þá voru þeir 

um 30% þáttakenda en voru árið 2013 36% þátttakenda. Hlutfallið á milli kynjanna 

er líkt því sem þekkist við fullorðinsfræðslu á Íslandi almennt, þar sem hlutfall 

kvenna er verulega hærra en karla. 

Alls skráðu 951 einstaklingar sig til náms hjá Þekkingarnetinu á árinu og 870 luku 

námi. Brottfall (hætt við að koma á námskeið eða ljúka ekki námskeiði) hefur því 

verið um 8,5%. Brottfall úr námi eða af námskeiðum var aðeins meira hjá konum en 

körlum árið 2013. Brottfall hjá konum er 8,7% en hjá körlum 7,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51%
25%

2%
1%

21%

Skipting nemendastunda eftir 
námskeiðum

Námsleiðir FA Starfstengt/persónuleg færni

Íslenska Fjölmennt

Tómstundir

64%

36%

Kynjahlutfall í símenntun

Konur Karlar
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Námsleiðir FA 

Á árinu 2013 voru kenndar 7 námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.  

Á vormisseri voru kenndar 4 leiðir:  

 Nám og þjálfun í almennum 

bóklegum greinum, seinni hluti. – Alls 

luku 11 manns því námi.  

 Fagnám II fyrir starfsfólk í heilbrigðis og 

félagsþjónustu var kennt á Húsavík og 

luku 6 manns námsleiðinni.  

 Grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk – 

íslenskur  hópur. Kennt á vormisseri og 

luku 7 manns því námi.  

 Grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk – 

pólskur hópur.  Kennt á vormisseri og 

luku 18 manns því námi.  

 

Á haustmisseri voru kenndar þrjár námsleiðir;  

 Skrifstofuskólinn – Alls hófu 12 nemendur námið og voru 11 nemendur sem 

luku því. 

 Fagnám fyrir leikskólastarfsfólk– Alls hófu 8 manns námsleiðina og kenna 

átti hana í fjarnámi í suður- þingeyjarsýslu en fjarnemar hættu við þátttöku. 

Alls luku 5 manns námi.  

 Fagnámskeið III fyrir starfsfólk í félags- og heilbrigðisþjónustu - Alls luku 10 

einstaklingar þátttöku á námsleiðinni. 

 

Námskeið 

Alls voru auglýst 86 námskeið á vegum 

Þekkingarnetsins og þá eru ótalin námskeið 

sem Þekkingarnetið hafði milligöngu um eins 

og námskeið Endurmenntunar Háskóla 

Íslands, Símenntunar Háskólans á Akureyri, 

Framvegis, Starfsmenntar og Neytendastofu. 

Af þeim 86 námskeiðum sem voru auglýst 

voru 59 haldin og 27 aflýst. Námskeiðum er 

aflýst þegar lágmarksþátttaka næst ekki. 

Oftast miðast hún við 6-10 þátttakendur, en 

það er aðeins breytilegt eftir því hvar 

námskeiðin eru auglýst. Viðmið um 

lágmarksþátttöku eru almennt lægri í 

fámennari byggðum á starfssvæði 

Þekkingarnetsins.  

 

  

61%

39%

Kynjahlutfall á 
námsleiðum

Konur Karlar

65%

35%

Kynjahlutfall á 
námskeiðum

Konur Karlar
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Aldur námskeiðsþátttakenda 

Aldur námskeiðsþáttakenda er dreifður en langflestir voru 30 ára eða eldri. 

Nemendur á námsleiðum frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins voru flestir á aldrinum 21-

25 ára en nemendur á stökum námskeiðum voru flestir 46-50 ára.  

Betur má sjá aldursskiptingu námsleiða og námskeiða á töflunum hér fyrir neðan. 

 

 
 

 
 

 

Þróunarvinna, gæðamál 

Náið samstarf er á símenntunarsviði milli fræðslumiðstöðva, bæði í gegnum samtök 

símenntunarstöðva, Kvasi, og eins milli einstakra miðstöðva. Þekkingarnetið hefur 

verið virkt í slíku samstarfi á símenntunarsviði og hefur Óli Halldórsson forstöðumaður 

Þekkingarnetsins verið formaður Kvasis frá vori 2013.   

Á háskólanáms- og rannsóknasviðum er samstarf töluvert við önnur setur og 

stofnanir á þeim sviðum. Starfsemi stofnana á rannsókna- og háskólanámssviði er 

0%

20%

16%

14%10%4%

6%

10%

10%

10%

Aldurskipting á námsleiðum

<=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >=60

10%
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10%

Aldursskipting á námskeiðum
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þó með nokkuð ólíkum hætti um landið og hefur ekki verið myndaður formlegur 

vettvangur líkt og Kvasir stendur fyrir á símenntunarsviði.   

Á árinu 2013 var haldið áfram með vinnu við gæðakerfi á 

símenntunarsviði, þ.e. EQM-gæðakerfið (European Quality 

Mark) sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins heldur utan um.  

Þekkingarnet Þingeyinga kláraði innleiðingu EQM kerfisins á 

árinu 2012 og hefur verið með EQM gæðavottun frá því ári. Í 

kjölfar þeirrar vottunar fékk stofnunin sama ár viðurkenningu 

sem fræðsluaðili samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu frá 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu.   

Á árinu 2013 fór fram árlegt EQM sjálfsamt og gefin út uppfærð 

gæðahandbók fyrir árið 2013.  Árleg úttekt skoðunaraðila var 

gerð í kjölfarið haustið 2013.   

Á árinu 2014 verður áfram unnið að gæðamálum hjá stofnuninni, enda gerir EQM-

kerfið ráð fyrir lifandi ferli með reglulegu árlegu sjálfsmati, endurskoðun og úttekt.   
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NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF, RAUNFÆRNIMAT 

Fjöldamarkmið í náms- og starfsrágjöf        

2013 

Áætlun 2013 Niðurstaða  Áætlun 2014 

Fjöldi náms- og starfsráðgjafarviðtala: 390 406 400 

Ásókn í náms- og starfsráðgjöf hjá Þekkingarneti Þingeyinga hefur aukist stöðugt 

undanfarin ár. Þeir sem nýta sér ráðgjafarþjónustuna eru í flestum tilfellum að leita 

eftir aukinni menntun, hvort sem það er innan formlega skólakerfisins eða þess 

óformlega. Margir líta á þrengingar í efnahagslífinu síðustu ár sem tækifæri til að 

fara af stað í nám á nýjan leik, sérstaklega ef þeir eru án atvinnu, óánægðir í starfi 

eða eru hræddir um að missa vinnu sína. Helsta markmið þeirra er að styrkja stöðu 

sína á vinnumarkaði og jafnvel opna fyrir nýja möguleika. Heilt yfir gekk ráðgjöfin 

vel árið 2013.  

Helsta ögrunin sem Þekkingarnetið stendur frammi fyrir við ráðgjafarþjónustuna er 

hið dreifða og víðfeðma svæði í Þingeyjarsýslum.  Það útheimtir skipulag og 

útsjónarsemi að geta sinnt náms- og starfsráðgjöf með fullnægjandi hætti í 

dreifðum byggðum fjærst höfuðstöðvunum á Húsavík.  Stefna Þekkingarnetsins er 

sú að sinna þessum svæðum með sambærilegum hætti og þéttbýlinu á Húsavík. 

Því fylgir mikill kostnaður og fyrirhöfn sem að nokkru leyti er gert ráð fyrir í samningum 

fræðsluaðila við Fræðslusjóð/FA.   

Heildarfjöldi viðtala árið 2013 var 406. Af þeim voru 317 einstaklingar sem komu í 

fyrsta viðtal  og 88 einstaklingar sem komu í endurkomuviðtöl. 
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Ástæða viðtala 2013 

Að eigin frumkvæði Boðun í viðtal vegna VMST
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Kynningar á vinnustöðum 

Kynningar á vinnustöðum er ein af þeim leiðum sem notaðar hafa verið til að ná til 

einstaklinga á vinnumarkaði. Yfirleitt eru kynningarnar með formlegu sniði, það er 

að segja kynning inni í fyrirtækjunum sjálfum þar sem ráðgjafi kynnir náms- og 

starfsráðgjöf ásamt námsframboði Þekkingarnetsins. Á árinu 2013 hélt námsráðgjafi 

12 kynningar á vinnustöðum. Á kynningarnar komu 119 einstaklingar, 17 

einstaklingar komu í einstaklingsviðtal hjá ráðgjafa að lokinni kynningu en 88 

eintaklingar tóku þátt í hópráðgjöf.  

Ráðgjöf við atvinnuleitendur 

Ráðgjöf við atvinnuleitendur á svæðinu hefur minnkað árið 2013. Þetta skýrist af 

bættu atvinnuástandi á svæðinu. Lítið hefur reynt á það samstarf sem hefur verið 

að mótast síðustu árin með Vinnumálastofnun á starfssvæði Þekkingarnetsins og lítið 

sem ekkert verið leitað til okkar varðandi ráðgjöf. Þekkingarnetið hefur þó áfram 

sent upplýsingar um nám og námsúrræði til Vinnumálastofnunar sem og 

upplýsingar um ráðgjöfina og einhverjir hafa nýtt sér þjónustu okkar eftir að hafa 

verið vísað af þjónustufulltrúa hér á Húsavík. Í upphafi árs 2013 var farið á nokkra 

staði á starfssvæði okkar með skipulögð viðtöl í samstarfi við Vinnumálastofnun.   

Atvinnuleitendur á Húsavík hafa þó alltaf aðgang að ráðgjafa þegar þeir vilja og 

geta pantað sér viðtal eftir þörfum. 

Kynjahlutfall í náms- og starfsráðgjöf 

Hlutfall kynjanna hefur hefur verið mjög svipað síðustu þrjú árin eða í kringum 60%-

40% konum í vil.  Árið 2013 voru hlutföllin 62% konur og 38% karlar. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldurshlutfall í náms- og starfsráðgjöf 

Þegar aldurskipting ráðþega Þekkingarnetsins er skoðuð með tilliti til síðustu ára má 

sjá að heldur hefur aukist í aldurshópunum 26 til 40 ára. Árið 2013 komu 42% ráðþega 

úr þessum aldurshópi en árið 2010 komu 30% úr þessum aldursflokki, 38% árið 2011 

og 39% árið 2012.    

 

 

 

38%

62%

Kynjahlutafall í náms- og starfsráðgjöf 2013

karlar konur
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Raunfærnimat  

Náms- og starfsráðgjafi Þekkingarnetsins hefur umsjón með raunfærnimati og 

verkefnum sem því tengjast á vegum stofnunarinnar. Árið 2013 var þó lítið unnið að 

raunfærnimati hjá Þekkingarnetinu nema með óbeinum hætti í samstarfi við Visku í 

Vestmannaeyjum.  Á árinu 2014 er gert ráð fyrir vinnu við raunfærnimat í iðngreinum 

í Þingeyjarsýslum í samstarfi við aðrar símenntunarstöðvar á Norðurlandi.   

 

 
 

18%

42%

27%

13%

Aldursskipting í náms- og starfsráðgjöf 2013

25 ára og yngri 26 til 40 ára 41 til 55 ára 56 ára og eldri
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Háskólanámssvið 

 Markmið 2013 Náðist 

markmið? 

Skýringar Markmið 2014 
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Háskólanámsver á Húsavík 

verði rekið með sama hætti 

og sömu þjónustu og verið 

hefur. 

Já Rekstur eins. 

Sólarhringsaðgangur, 

tækniaðstoð, ráðgjöf, 

prentun, ljósritun o.fl. 

Háskólanámsver á Húsavík 

verði rekið með sama hætti 

og sömu þjónustu og verið 

hefur. 

Starfsemi Menntasetursins á 

Þórshöfn rekin með sama 

hætti og sömu þjónustu og 

verið hefur. 

Já Rekstur eins. 

Sólarhringsaðgangur, 

tækniaðstoð, ráðgjöf, 

prentun, ljósritun o.fl 

Starfsemi Menntasetursins á 

Þórshöfn rekin með sama 

hætti og sömu þjónustu og 

verið hefur. 

Bæta þjónustu við fjarnema í 

Mývatnssveit.  Halda áfram 

vinnu um myndun 

þekkingarseturs í Mývatnssveit 

með Skútustaðahreppi. 

 

Já/nei Aðstaða og þjónusta 

óbreytt í Mývatnssveit. 

Þekkingarnetið sendi 

erindi og fundaði á 

árinu með hagsmuna-

aðilum um myndun 

þekkingarseturs í 

Mývatnssveit.   

Halda áfram vinnu um 

myndun þekkingarseturs í 

Mývatnssveit með 

Skútustaðahreppi og 

stofnunum sem starfa á 

þekkingarsviði í 

Mývatnssveit. 
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Kannaðir verði möguleikar á 

samnýtingu tölvukerfa og 

nettenginga framhalds-

skólans á Húsavík og ÞÞ. 

 

Já Á árinu 2013 var gerð 

ítarleg athugun á því 

hvort hægt væri að 

samreka tölvukerfi og 

FS-nettengingu á 

Húsavík fyrir ÞÞ og FSH. 

Lausnir á þessu 

reyndust ekki 

hagkvæmar.  

 

 

Athugaðir verði kostir á 

samrekstri námsvers á 

Raufarhöfn í samstarfi við 

framhaldsskólana. 

Já ÞÞ átti á árinu 2013 

viðræður við FL og FSH 

um samvinnu við 

námsversrekstur á 

Raufarhöfn.   

Ef kemur til opnunar 

fjarnámsseturs 

framhaldsskóla á 

Raufarhöfn verði 

námsaðsaða og búnaður 

ÞÞ færð í slíkt námsver og 

samstarfi komið á um rekstur 

Áfram verði samstarfs-

verkefnið „Menntasetrið á 

Þórshöfn“ rekið í nánu 

samstarfi við Framhalds-

skólann Laugum.  

 

Já Menntasetrið rekið í 

samvinnu við FL. 

 

Áfram verði samstarfs-

verkefnið „Menntasetrið á 

Þórshöfn“ rekið í nánu 

samstarfi við 

Framhaldsskólann á 

Laugum. . 

N
á

m
sr

á
ð

g
jö

f 

Námsframboð í 

háskólafjarnámi verði kynnt 

sérstaklega útskrifarnemum 

framhaldsskóla héraðsins.  

Já Námsráðgjöf og 

námsaðstaða ÞÞ var 

kynnt útskriftarnemum 

FSH sérstaklega.  

Námsráðgjöf og 

námsaðstaða í námsverum 

verði kynnt sérstaklega 

útskrifarnemum 

framhaldsskóla héraðsins.  

F
ja

rp
ró

f 

Fjarpróf verði boðin með fullri 

þjónustu á öllum 7 

þjónustustöðum ÞÞ  

Já Fjarprófaþjónusta var í 

boði fyrir skóla á öllum 

7 þjónustustöðum ÞÞ. 

Fjarpróf verði boðin með 

fullri þjónustu á öllum 7 

þjónustustöðum ÞÞ, eftir 

óskum skóla.  
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H
á

sk
ó

la
n

á
m

 
ÞÞ hafi frumkvæði að stofnun 

sameiginlegs 

samráðsvettvangs   

setra/miðstöðva sem sinna 

háskólaþjónustu á árinu.   

 

Já/nei ÞÞ hafði áfram 

frumkvæði að samráði 

setra/ miðstöðva sem 

sinna háskólaþjónustu. 

Ekki hefur þó verið 

stofnað félag eða 

samráðsvettvangur 

ennþá. 

ÞÞ taki áfram virkan þátt í 

samstarfi setra/miðstöðva 

sem sinna háskólaþjónustu 

um landið.   

 

F
ja

rf
u

n
d

a
b

ú
n

a
ð

ir
 

Virku neti fjarfundabúnaða á 

öllum tengipunktum ÞÞ verði 

viðhaldið á árinu.  

Já Fjarfundabúnuðum og 

tengingum var haldið 

úti á árinu. Engin 

endurnýjun var þó á 

árinu sökum 

sparnaðar. 

Virku neti fjarfundabúnaða 

á öllum tengipunktum ÞÞ 

verði viðhaldið á árinu.  

Námsver og þjónusta 

Þekkingarnet Þingeyinga sinnir allri 

þjónustu við fjarnema háskóla og eftir 

atvikum annarra skóla, á starfssvæði 

sínu. Á árinu 2013 var haldið áfram 

samstarfi við félagið Urðarbrunn um 

samrekstur þekkingarseturs/ námsvers 

á Laugum í Reykjadal.  Í árslok 2013 

getur Þekkingarnetið því boðið 

vinnuaðstöðu fyrir námsmenn með 

mannaðri þjónustu á dagvinnutíma og 

aðgengi allan sólarhringinn á Húsavík, 

Þórshöfn og Laugum.  Á Kópaskeri, 

Raufarhöfn og í Kiðagili er þjónusta fyrir 

námsmenn í boði til fjarprófahalds og 

fjarfunda og vinnuaðstaða með 

samkomulagi hverju sinni.  

Þekkingarnetið vann áfram að auknu 

samstarfi aðila sem sinna 

þekkingarstarfsemi í Mývatnssveit með 

það í huga að koma þessum aðilum 

saman um rekstur þekkingarseturs undir 

einu þaki. Það er álit Þekkingarnetsins 

að slíkt samstarf sé  forsenda þess að 

lifandi námsver og góð þjónusta komist 

á legg þar.    

Sem fyrr hafa háskólanámsverin og -

þjónustan reynst afar mikilvægir þættir 

í starfsemi Þekkingarnetsins í samfélaginu. Samneyti starfsmanna Þekkingarnetsins 

við námsfólk í fjarnámi hefur reynst báðum aðilum afar ánægjulegt og farsælt 

fyrirkomulag.   

Fjarpróf 

Þekkingarnetið tekur að sér framkvæmd og yfirsetu fjarprófa fyrir alla skóla og nema 

sem þess óska innan starfssvæðis Þekkingarnetsins. Ekki er tekið gjald fyrir þá 

umsýslu. Alls voru tekin 334 fjarpróf á 5 stöðum í héraðinu frá alls 9 skólum á vegum 

Þekkingarnetsins árið 2013.   

Þekkingarnetið vinnur eftir eigin prófreglum sem stofnunin hefur sett sér og birt og 

heimasíðu sinni:  http://www.hac.is/haskolanam/profreglur/. Þessar reglur eru 

byggðar á venjum og reglum háskólanna og voru þær bornar undir prófstjóra 

Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri áður en þær voru staðfestar með 

Hulda Arnarsdóttir háskólanemi les í 

námsveri Þekkingarnetsins á Húsavík 

http://www.hac.is/haskolanam/profreglur/
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formlegum hætti af stjórn stofnunarinnar.  Ennfremur var tekin sú ákvörðun að bjóða 

fjarprófaþjónustu á grunni þessara prófreglna á öllum þjónustustöðum 

Þekkingarnetsins.  Ef ekki kemur til ákvörðun samstarfsskólanna um að takmarka sína 

þjónustu er því fjarprófahald í boði á sex stöðum í héraðinu.   

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

Fjarpróf á vegum Þekkingarnets 
Þingeyinga árið 2013 (samtals 334) 
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RANNSÓKNASVIÐ 

 

Markmið 2013 
Náðist 

markmið

?  
Skýringar  Áætlun 2014 

S
ta

rf
sm

a
n

n
a

h
a

ld
 Starfsmannahald verði fellt 

að fjárhagslegu bolmagni 

m.t.t. verkefnastöðu á 

rannsóknasviði árið 2013. 

Já Á árinu 2013 var fækkað 

um einn starfsmann sem 

sinnti hálfu starfshlutfalli á 

rannsóknarsviði. 

Lögð verði áhersla á aukna 

verkefnaöflun á rannsóknasviði. 

Unnið verði í „teymisvinnu“ í 

auknum mæli þar sem 

starfsmenn sinni verkefnum á 

bæði símenntunar- og 

rannsóknasviðum. 

R
a

n
n

só
k

n
a

v
e

rk
e

fn
i 

h
á

sk
ó

la
n

e
m

a
 

Staðið verði fyrir a.m.k. 

fjórum rannsókna-

verkefnum í samstarfi við 

háskólanema. 

Já Fjögur verkefni voru unnin 

af fimm háskólanemum í 

sumarstarfi undir stjórn 

eða með aðkomu ÞÞ. 

Staðið verði fyrir a.m.k. fjórum 

rannsóknaverkefnum í samstarfi 

við háskólanema. 

In
n

le
n

d
 r

a
n

n
só

k
n

a
-/

rá
ð

g
ja

fa
rv

e
rk

e
fn

i 

Hafnar verði viðræður við 

seljendur og kaupendur orku í 

Þingeyjarsýslum um 

ráðgjafarvinnu á grunni 

„sjálfbærniverkefnisins“ sem 

ÞÞ vann að um árabil.  

Seld verði þjónustuverkefni 

við upplýsingaöflun og 

rannsóknir eftir því sem 

kostur er innan héraðs. 

Já Gerð var þarfagreining á 

námsframboði í héraðinu 

og einnig unnin 

upplýsingavinna með 

Langanesbyggð í 

tengslum við 

atvinnuskapandi 

sumarverkefni.  

Hafnar voru viðræður við 

Landsvirkjun um mögulegt 

samstarf á grunni 

„sjálfbærniverkefnis“ Lv. 

Frekari vinna við þetta 

bíður framvindu í orkusölu-

/kaupum í 

Þingeyjarsýslum.  

Seld verði þjónustuverkefni við 

upplýsingaöflun og rannsóknir 

eftir því sem kostur er innan 

héraðs.  

Hafnar verða viðræður við aðila 

sem koma að verkefni um 

mögulegar stórframkæmdir á 

starfssvæðinu, t.a.m. í Finnafirði 

og við iðnaðarsvæðið á Bakka.  

E
rl

e
n

d
 r

a
n

n
só

k
n

a
v

e
rk

e
fn

i 

Sótt verði um rannsóknastyrki í 

erlenda sjóði í samstarfi við 

aðrar stofnanir í héraðinu.  

Áhersla verði lögð á verkefni 

sem hagnýtast 

samfélagi/byggð í 

Þingeyjarsýslum. 

Já/nei Lögð var töluverð vinna í 

umsókn um IPA-styk í 

samvinnu við allmargar 

stofnanir á Norður- og 

Austurlandi.  Umsóknin 

snéri að yfirgripsmiklu 

samfélags- og 

byggðaþróunarverkefni í 

dreifðum byggðum 

Norður- og Austurlands.  

Afsvar barst á árinu 2013 

og var ekki unnið meira í 

þessu verkefni eða öðrum 

erlendum verkefnum.   

Horft eftir mögulegum 

samstarfsaðilum með erlend 

samstarfsverkefni í huga og eftir 

atvikum reynt að sækja í 

erlenda sjóði. Áhersla á verkefni 

sem nýtast í byggðaþróun í 

Þingeyjarsýslum. 
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S
a

m
st

a
rf

sv
e

rk
e

fn
i 
í 
h

é
ra

ð
in

u
 

ÞÞ verði leiðandi afl í 

samstarfi stofnana á sviði 

fræðslu og rannsókna í 

héraðinu. 

Kannaðir verði kostir á auknu 

samstarfi stofnana til 

faglegrar og fjárhagslegrar 

samlegðar.   

Já ÞÞ leiðir samstarf stofnana 

innan veggja á 

Hafnarstétt 3 og einnig 

samstarf við Framhalds-

skólann á Laugum í 

Menntasetrinu á Þórshöfn. 

Auknu samstarfi var komið 

á við sveitarfélög á árinu 

2013 þar sem gerðir voru 

nýir samningar um 

þátttöku allra 

sveitarfélaga svæðisins í 

verkefnasjóði um 

rannsóknir háskólanema.   

ÞÞ verði leiðandi afl í samstarfi 

stofnana á sviði fræðslu og 

rannsókna í héraðinu. 

Kannaðir verði kostir á auknu 

samstarfi stofnana til faglegrar 

og fjárhagslegrar samlegðar.   

U
p

p
lý

si
n

g
a

sö
fn

u
n

 í
 

h
é

ra
ð

in
u

 

Árlegri útgáfu á 

grunnupplýsingum um íbúa- 

og samfélagsþróun á 

starfssvæði ÞÞ verði haldið 

áfram. 

Já Íbúaþróunarskýrsla gefin 

út rafrænt í febrúar 2013.   

  

Árlegri útgáfu á grunn-

upplýsingum um íbúa- og 

samfélagsþróun á starfssvæði 

ÞÞ verði haldið áfram. 

K
y

n
n

in
g

a
rm

á
l 

Lögð verði áhersla á aukna 

kynningu verkefna og 

niðurstaðna úr rannsóknum 

ÞÞ, bæði innan héraðs og 

utan, með þátttöku í 

málþingum, ráðstefnum, 

greinarskrifum o.fl.    

Nei Kynning verkefna var ekki 

eins mikil og vonast var til. 

Þátttaka í málþingum var 

ágæt en greinarskrif og 

erindi á ráðstefnum minni 

en til stóð. Síðla árs var þó 

farið yfir allt skipulag á 

útgefnum skýrslum og 

áhersla lögð á að nota 

nýja heimasíðu til að auka 

upplýsingaflæði. 

Ný heimasíða var þó mikil 

bragarbót fyrir betra 

upplýsingaflæði.  

Lögð verði áhersla á aukna 

kynningu verkefna og 

niðurstaðna úr rannsóknum ÞÞ, 

bæði innan héraðs og utan, 

með þátttöku í málþingum, 

ráðstefnum, greinarskrifum o.fl.  

Heimasíða nýtt til aukinnar 

kynningar og 

upplýsingamiðlunar til íbúa 

svæðisins um starfsemi 

stofnunarinnar.    

 

Rannsókna- og þróunarstarfsemi Þekkingarnetsins felst í meginatriðum í eftirfarandi 

þáttum:  

• Rannsóknaþjónusta; þ.e. þjónusta, upplýsingagjöf og aðstaða fyrir 

rannsakendur í Þingeyjarsýslu.  

• Eigin rannsókna- og þróunarverkefni Þekkingarnetsins.  

• Útseld rannsókna- og ráðgjafarvinna starfsfólks Þekkingarnetsins.  

• Rannsóknaverkefni sem unnin eru í samstarfi við háskólanema.    

• Samstarf við aðrar stofnanir um ýmis þróunar- og rannsóknaverkefni.  

Rannsóknaþjónusta  

Þekkingarnetið hefur það hlutverk samkvæmt skipulagsskrá og samningi við 

menntamálaráðuneytið að þjónusta vísinda- og fræðastarf í Þingeyjarsýslum. 

Þannig er lögð áhersla á að hýsa rannsakendur og aðstoða þá sem sinna 

rannsóknum í Þingeyjarsýslum með margvíslegum hætti.  Slík þjónusta er veitt með 

aðgangi að húsnæði, tækjum og netkerfi Þekkingarnetsins auk þess sem ráðgjöf er 

veitt með formlegum og óformlegum hætti við rannsóknastarf.  Þessi 

rannsóknaþjónusta er veitt ýmsum aðilum, eftirtöldum helst:   
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• Starfsfólki rannsóknastofnana,   

• rannsakendum á vegum háskóla á Íslandi,  

• námsfólki í rannsóknaverkefnum,  

• sjálfstæðum rannsakendum (íslenskum og erlendum).  

Eigin verkefni Þekkingarnetsins  

Þekkingarnetið hefur samkvæmt samningi við menntamálaráðuneyti og 

skipulagsskrá ákveðnar skyldur til frumkvæðis að rannsókna- og þróunarstarfi í 

héraðinu.  Þannig er leitast við að afla þekkingar á samfélagi eða umhverfi í 

héraðinu með rannsóknastarfi og þátttöku í ýmsum þróunarverkefnum.    

 

Á árinu 2013 voru nokkur verkefni í gangi á rannsóknasviði. Þar ber helst að nefna 

þarfagreiningu á námsframboði í Þingeyjarsýslum en það var nokkuð umfangsmikið 

verkefni sem styrkt var af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þar voru lagðar 

kannanir fyrir þrjá hópa til að meta eftirspurn og þörf á frekara námsframboði á 

svæðinu. Styrkur fékkst frá AVS–rannsóknarsjóði í sjávarútvegi til að vinna verkefnið 

„Raufarhöfn á tímamótum“, en það tekur til ýmissa verkþátta á Raufarhöfn s.s. 

sjávarréttanámskeiðs, vinnustofu listamanna, hvatningarfyrirlests o.fl. Þá var einnig 

unnið að frágangi sumarverkefna og eru tvö þeirra verkefna í áframhaldandi ferli. 

Sótt var í Vaxtarsamning Norðausturlands til að klára úrvinnslu sumarverkefnisins 

„Ævintýrakorts barnanna“, sem háskólanemi á Þórshöfn vann að með 

Þekkingarnetinu sumarið 2013. Sá styrkur var veittur og er það verkefni á 

framkvæmdastigi í samstarfi við ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Einnig hefur verið 

unnið að verkefninu „Söguslóð um Þórshöfn“, en það er verkefni sem unnið er í 

samstarfi við Langanesbyggð. Unnið var að spurningakönnun um skilvirkni mats á 

umhverfisáhrifum en það var verkefni sem styrkur fékkst til að vinna úr 

rannsóknasjóði Skipulagsstofnunar. Að auki var árleg samantekt á mannfjöldatölum 

í Þingeyjarsýslum. 

 

Útseld rannsókna- og ráðgjafavinna  

Sala á sérfræðivinnu var minni á árinu 2013 en síðustu ár á undan, sem aðallega 

skýrist af því að vinnu lauk á árinu 2012 við Sjálfbærniverkefni Landsvirkjunar og 

Alcoa. Ýmis smáverkefni, s.s. samantekt á upplýsingum fyrir árbók Þingeyinga og 

upplýsingaöflun fyrir samstarfsverkefni með Langanesbyggð voru þó unnin. Þá var 

einnig seld ráðgjafar- og umsýsluvinna til þeirra sem stóðu að jarðskjálftaráðstefnu 

á Húsavík í sumar en Þekkingarnetið sá um ýmis skipulagsatriði og vinnu í tengslum 

við ráðstefnuna. Þá hefur frágangur lokaskýrslu einnig verið unnin hjá starfsmanni á 

rannsóknasviði í samstafi við jarðskjálftasérfræðinga. 

 

Rannsóknaverkefni háskólanema  

Sumarið 2013 voru háskólanemar starfandi í sumarverkefnum eins og vanalega. Að 

þessu sinni fengust tveir styrkir úr nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna 

sumarverkefni hjá stofnuninni, auk þess sem komið var að fleiri verkefnum. Markmið 

þessara verkefna er tvíþætt í meginatriðum, þ.e. annars vegar að skapa vinnu við 

rannsóknastörf í heimahéraði fyrir háskólanema af svæðinu og hins vegar að afla 

þekkingar með hagnýtingu vinnuafls háskólanema.   
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  Verkefni á rannsóknasviði 2013  

 

 

 Verkefni  Gerð verkefnis  Samstarf  Framkvæmd  Tími 

E
ig

in
 v

e
rk

e
fn

i 

Jarðskjálfta-

ráðstefna á Húsavík 

(alþjóðleg) 

Skipulag og 

utanumhald 

ráðstefnu 

Ragnar Stefánsson, 

Háskólinn á Akureyri, 

Háskóli Íslands, 

Veðurstofa Íslands, 

King Abdullah 

university of science 

and technology 

Óli Halldórsson 

(ÓH),  

Gréta Bergrún 

Jóhannesdóttir 

(GBJ) 

2013 

Þarfagreining á 

námsframboði í 

Þingeyjarsýslum 

Rannsóknarverkefni Eigið verkefni 

(fjármagnað af 

MRN) 

GBJ 

ÓH 

2013 

Mannfjöldaþróun á 

starfssvæðinu  

Rannsóknar-/ 

þróunarverkefni   

Eigið verkefni  Aðalsteinn J. 

Halldórsson (AJH)  

2013 

 

 

 

Skilvirkni og 

aðgengileiki mats á 

umhverfisáhrifum 

framkvæmda 

Rannsóknar-/ 

þróunarverkefni 

Skipulagsstofnun 

(rannsóknasjóður) 

ÓH 

AJH 

GBJ 

2013 

 

Ú
ts

e
ld

 v
in

n
a

 o
g

 r
á

ð
g

jö
f Söguslóð um 

Þórshöfn 

Útsala/upplýsinga-

öflun 

Langanesbyggð GBJ 2013 

Upplýsingaöflun 

og ritunarvinna 

vegna Árbókar 

Þingeyinga  

Útsala/ráðgjöf  Norðurþing  AJH  2013 
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 Verkefni á rannsóknasviði 2013    

 Verkefni  Gerð verkefnis  Samstarf  Framkvæmd  Tími 

H
á

sk
ó

la
n

e
m

a
v
e

rk
e

fn
i 

 

Útgjöld erlendra 

ferðamanna á 

Húsavík og í 

Mývatnssveit 

Verkefni háskólanema Háskóli Íslands, 

Rannsókna-

miðstöð 

ferðamála 

Ingvar Björn Guðlaugsson 

ÓH 

2013 

Sjávarútvegs-

saga Þórshafnar 

í máli og 

myndum 

Verkefni háskólanema Nýsköpunar-

sjóður náms-

manna 

Aldís Gunnarsdóttir 

GBJ 

2013 

Litlir 

landkönnuðir – 

ævintýrakort 

barnanna fyrir 

Bakkafjörð, 

Langanes og 

Þistilfjörð:  

Verkefni háskólanema Nýsköpunar-

sjóður náms-

manna 

Bryndís Þórðardóttir  

GBJ 

2013 

Fjallahunang frá 

Mývatnssveit 

Verkefni háskólanema H.A., Matís, 

Nýsköpunar-

miðst. Ísl. 

Nýsköpunar-

sjóður náms-

manna 

Halldór Ragnarsson,    

Júlíus Valdimarsson, 

Rannveig Björnsdóttir, 

Ólafur Stefánsson, ÓH 

2013 
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ÚTGÁFA OG KYNNING  

Útgefið efni  

Þekkingarnetið gaf út eftirfarandi skýrslur/greinargerðir/rit/námsefni á árinu 2012. 

Efnið er aðgengilegt á vef Þekkingarnetsins http://www.hac.is/utgefid-efni/  :  

 

 

 Þarfagreining á námsframboði í Þingeyjarsýslum 

Þrískipt könnun sem unnin var á vegum Þekkingarnetsins fyrir 

Menntamálaráðuneytið. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur 

í 9-10 bekk, spurningalisti var sendur á stjórnendur fyrirtækja og 

símakönnun var hringd út á tilviljunarkennt úrtak Þingeyinga á 

aldrinum 18-67 ára. 

Ábyrgð og ritstjórn: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir og Óli 

Halldórsson.  
 

 Auðlindagarður við Öxarfjörð.  

Möguleikar á sjálfbærri ræktun á Austursandi við Öxarfjörð á 

grundvelli jarðvarma og með nýtingu úrgangs frá 

matvælaframleiðslu á svæðinu. 
 

Ábyrgð og ritstjórn: Hugrún L. Heimisdóttir, Rannveig 

Björnsdóttir, Erla Sigurðardóttir og Aðalsteinn J. Halldórsson. 

 

 EQM gæðahandbók á símenntunarsviði 2013.  

Gæðahandbók ÞÞ fyrir árið 2013. Á grunni EQM 

gæðakerfisins. 

Ábyrgð og ritstjórn: Erla Dögg Ásgeirsdóttir, Óli Halldórsson. 

  

 Ársskýrsla 2012 og starfsáætlun 2013 

Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2012 og starfsáætlun fyrir 

2013.  Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.  

Ábyrgð og ritstjórn: Óli Halldórsson.  

 

 Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga.  

Yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga 

sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni eru 

teknar saman tölur frá Hagstofu Íslands yfir íbúaþróun og -

samsetningu einstakra sveitarfélaga og byggðakjarna innan þeirra.  

Ábyrgð og ritstjórn: Aðalsteinn J. Halldórsson, Óli Halldórsson.  

 

 Áhrif frystingar á gæði makríls: frystiaðferðir og áhrif á gæði  

Unnið af Jónínu Sigríði Þorláksdóttur. Verkefnið snýst um að mæla 

áhrif tveggja tegunda frystingar á gæði makríls til manneldis.      

Ábyrgð og ritstjórn: Jónína Sigríður Þorláksdóttir, Aðalsteinn J. 

Halldórsson.  

 

 

  

http://www.hac.is/?attachment_id=1156
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Framsögur og fyrirlestrar 

Á árinu 2013 stóð Þekkingarnetið fyrir fyrirlestrum og framsögum, ýmist á eigin 

vegum eða í samstarfi við aðrar stofnanir. 

 Húsavík, júní 2013. Opið hús í Þekkingarsetrinu þar fulltrúar almannavarna 

sátu fyrir svörum almennings um jarðskjálftavá í Þingeyjarsýslum. 

 Húsavík, september 2013. Vísindakaffi – tvö verkefni Rannsóknarseturs HÍ 

kynnt, Hagræn áhrif ferðaþjónustu í Þingeyjarsýslum og Imagining the Artic 

– recordings of Narwahls. 

 Húsavík, október 2013. Kynning á málstou Rannsóknamiðstöðvar 

Ferðamála - Research- and Academic Centers and Networks in Iceland. 

Óli Halldórsson.   

 Húsavík, nóvember 2013.  Kynning á niðurstöðum rannsóknar fyrir 

sveitarstjórnarmenn - Þarfagreining á námsframboði í Þingeyjarsýslum. Óli 

Halldórsson 

 Húsavík, október 2013. Tæpitungulaust – sumar í lífi rjúpunnar. Aðalsteinn 

Örn Snæþórsson líffræðingur fjallaði um lífsbaráttu rjúpunnar að sumarlagi. 

 Þórshöfn, október 2013. Tæpitungulaust – sumar í lífi rjúpunnar. Aðalsteinn 

Örn Snæþórsson líffræðingur fjallaði um lífsbaráttu rjúpunnar að sumarlagi. 

 Raufarhöfn, nóvember 2013. Tæpitungulaust – frá sjónarhorni frumkvöðuls. 

Kjartan Ragnarsson og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir sögðu frá 

uppbyggingarstarfi sínu í landnámssetrinu í Borgarnesi og tengdu eigin 

reynslu við uppbyggingu Heimskautsgerðis á staðnum. 

 Mývatnssveit, nóvember 2013. Tæpitungulaust – frá sjónarhorni 

frumkvöðuls. Kjartan Ragnarsson og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir 

sögðu frá uppbyggingarstarfi sínu í landnámssetrinu í Borgarnesi og fjölluðu 

einnig um sína sýn á umdeilda náttúrupassa. 

 Húsavík, nóvember 2013. Tæpitungulaust – Viltu takast á við bólgur og 

liðverki á náttúrulegan máta. Guðrún Bergmann sagði frá eigin reynslu og 

fjallaði um efni nýjustu bókar sinnar Ung á öllum aldri. 

 

Starfsfólk Þekkingarnetsins hélt fleiri framsögur og kynningar í héraði í tengslum við 

störf stofnunarinnar sem ekki eru tilgreindar hér, t.a.m. inni á vinnustöðum og í 

tengslum við almenna kynningu verkefna og þjónustu stofnunarinnar.  
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STARFSEMI 2013 Í MÁLI OG MYNDUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frá námskeiði Svavars H. Viðarssonar í verkefnastjórnun.  

Frá jarðskjálftaráðstefnu sem haldin var á Húsavík í júní 2013 í samstarfi við  fagstofnanir 

á jarðskjálftasviði, m.a. Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri, Veðurstofuna og King 

Abdullah University Saudi Arabia.  
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Frá matreiðslunámskeiði á Húsavík  þar sem Yasmine Olsson kenndi indverska 

matargerð.  

Hreiðar Másson var tilnefndur “fyrirmynd í fullorðinsfræðslu” hjá Þekkingarneti 

Þingeyinga árið 2013. Hér er hann kampakátur með viðurkenningarskjal og 

verðlaun.  
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Erla Dögg Ásgeirsdóttir og Hilmar Valur Gunnarsson við dagleg störf í 

Þekkingarsetrinu á Hafnarstéttinni á Húsavík.  

Frá jólasmiðju á Laugum í Reykjadal, desember 2013. 
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