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Um Farskólann – miðstöð símenntunar á 

Norðurlandi vestra 

Stofnun og stofnaðilar 

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var formlega stofnaður á Sauðárkróki 9. 

desember árið 1992 og fékk við það sína eigin skipulagsskrá. Farskólinn varð 

sjálfseignarstofnun árið 1998. Samkvæmt endurskoðaðri skipulagsskrá, sem samþykkt var af 

sýslumanninum á Sauðárkróki 16. apríl 2009, eru markmið Farskólans meðal annars að efla 

endur- og símenntun á Norðurlandi vestra, greina þarfir fyrir fræðslu og standa fyrir hvers konar 

námi. 

Formlegir stofnaðilar að Farskólanum eru: Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Blönduósbær, 

sveitarfélagið Skagaströnd, Akrahreppur og sveitarfélagið Skagafjörður. Stéttarfélagið 

Samstaða og Aldan stéttarfélag, Starfsmannafélag Skagafjarðar, Verslunarmannafélag Skag-

firðinga, Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, Fisk Seafood hf, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 

og Hólaskóli – háskólinn á Hólum.  

Starfssvæði Farskólans nær frá Hrútafirði í vestri (með gamla Bæjarhreppi) og til Tröllaskaga í 

austri. Norðurland vestra er 13.250 km2  eða 12,7% 

af flatarmáli Íslands. Árið 2013 voru íbúar 7.271 að 

tölu (Heimild: Hagstofa Íslands) Sjá kort.  

 

Stjórn og varastjórn 

Samkvæmt skipulagsskrá er stjórn Farskólans kosin 

til tveggja ára í senn. Ný stjórn var kosin á aðalfundi 

Farskólans 17. maí 2013. Í árslok 2013 sátu í stjórn 

Farskólans: 

 

Stofnun/samtök Aðalfulltrúi Varafulltrúi 
Stéttarfélögin Ásgerður Pálsdóttir Þórarinn Sverrisson 
Fyrirtæki og stofnanir Guðrún Sighvatsdóttir Herdís Klausen 
Sveitarfélög Arnþrúður Heimisdóttir Hörður Ríkharðsson 
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Ingileif Oddsdóttir Þorkell Þorsteinsson 
Hólaskóli – háskólinn á Hólum Erla Bkörk Örnólfsdóttir Hjördís Gísladóttir 

 

Formaður stjórnar er Ásgerður Pálsdóttir, fulltrúi Samstöðu, stéttarfélags.  

         Kort af starfssvæði Farskólans. 
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Árið 2013 voru haldnir fjórir formlegir stjórnarfundir. Auk þess var aðalfundur haldinn 17. maí og 

vorfundur Farskólans, sem var stefnumótunarfundur, var haldinn 21. júní að Hólum í Hjaltadal. 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórnarmenn reglulega um starfsemina. 

Starfsfólk 

Árið 2013 voru sjö einstaklingar á launaskrá hjá Farskólanum í rúmlega 4,5 stöðugildum. Starfs-

menn voru:  

 Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri (100%).  

 Jóhann Ingólfsson, verkefna- og tæknistjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).  

 Halldór B. Gunnlaugsson, verkefnastjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).   

 Gígja Símonardóttir, þjónustustjóri (50%). 

 Ólafur Bernódusson, verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafi, Skagaströnd (12,5%). 

 Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi, frá 1. ágúst 2013 (100%). 

 Þráinn Svan Gíslason. Gæsla með kvöldnámskeiðum á Faxatorgi. 

 

Tveir starfsmenn skiptu með sér umsjón með háskólanámi hjá Farskólanum. Auk þess tók 

Farskólinn þátt í að kosta hálft starf verkefnastjóra á Skagaströnd frá 1. september á móti 

sveitarfélaginu Skagaströnd og Fræðasetri Háskóla Íslands á Skagaströnd, samkvæmt 

samningi þar um.  Þráinn Svan Gíslason var ráðinn tímabundið til að fylgjast með kvöld-

námskeiðum á Faxatorgi vor og haust 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðalheiður Bryndís Gígja  Halldór

  

Jóhann

  
Ólafur  Þráinn 
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 Styrkir og vildargjöld 2013 

Á fjárlögum fyrir árið 2013 fékk Farskólinn styrki til reksturs Farskólans og eflingar háskólanáms. 

Farskólinn fékk styrk úr Fræðslusjóði til að kenna vottaðar námsleiðir Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins. Farskólinn var einnig í samstarfi við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra en 

enginn formlegur samningur var gerður um styrk frá Fjölmennt árið 2013. Stofnaðilar greiddu 

vildargjöld til Farskólans samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2012. Sjá nánar um styrki í töflu 1. 

Tafla 1.  Taflan sýnir helstu framlög og styrki til verkefna á vegum Farskólans árið 2013. 

Framlag frá Verkefni Styrkupphæð  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Rekstur Farskólans og háskólanám 29.800.000,- 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Íslenska fyrir útlendinga 96.600,- 

Stofnaðilar Greitt vildargjald stofnaðila  1.505.600,- 

Fræðslusjóður Vottaðar námsleiðir FA * 8.580.000,- 

Fræðslusjóður Náms- og starfsráðgjöf 2.450.000,- 

Þróunarsjóður „Við erum hér fyrir þig“ 963.000,- 

Þróunarsjóður** „Árangur og ánægja í 
verslunarstörfum“ 

732.750,- 

Fjölmennt  Til verkefna árið 2013  0 

Samtals:  44.127.950,- 
*Framlag Fræðslusjóðs fyrir árið 2013 var 10.000.000 kr. en Farskólinn endurgreiddi Fræðslusjóði  

1,420.000 kr. ** Styrkurinn var greiddur í einu lagi í febrúar 2014 en telst til ársins 2013.                                                 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið  

Á Fjárlögum 2013 fékk Farskólinn samtals 29,8 milljónir króna. Farskólinn gerði samning við  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið sem undirritaður var 17. nóvember 2011 og gildir til loka 

ársins 2014. Í samningnum segir um meginmarkmið, að Farskólinn mun: „vinna að markmiðum 

framhaldsfræðslulaga nr. 27/2010 með því að reka miðstöð framhaldsfræðslu á Norðurlandi 

vestra; greina þarfir fyrir fræðslu og bjóða upp á ráðgjöf, raunfærnimat og námskeið fyrir 

markhópa. Farskólinn skal veita þjónustu á sviði framhaldsfræðslu og þróa hana meðal annars í 

samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Fræðslusjóð og aðra hlutaðeigandi aðila ... vera 

með fjarnáms- og kennsluaðstöðu, vegna framhaldsfræðslu og þjónustu við nemendur á 

framhaldsskóla- og háskólastigi eftir því sem þörf er á og fjárhagur leyfir ... miðað er við að 

minnst 66% framlags skv. samningi fari í reglubundinn rekstur framhaldsfræðslu, sbr. 9. gr. laga 

um framhaldsfræðslu“ (Úr samningi við Mennta og menningarmálaráðuneytið árið 2011). 

Farskólinn hefur óskað skriflega eftir því við mennta- og menningarmálaráðuneytið að 

samningur ráðuneytisins við Farskólann verði framlengdur. 

Samkvæmt samningnum í gegnum svokallaða Norðvesturnefnd frá árinu 2008 er gert ráð fyrir 

einu stöðugildi hjá Farskólanum til að efla háskólanám á Norðurlandi vestra. Þessir fjármunir 

komu til Farskólans með áðurnefndum samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið.   
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Stofnaðilar  

Á aðalfundi Farskólans árið 2011 var samþykkt að vildargjöld til Farskólans skyldu lækka um 

30% fyrir árið 2012. Samþykktin var enn í gildi árið 2013. Samkvæmt ársreikningi 2013 námu 

greidd vildargjöld til Farskólans frá þessum aðilum 1.505.600  kr. 

Fræðslusjóður – vottaðar námsleiðir og náms- og starfsráðgjöf  

Árið 2013 gerði Farskólinn samstarfssamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um kennslu 

nokkurra vottaðra námsleiða FA og um verkefni tengd náms- og starfsráðgjöf.  

Framlög Fræðslusjóðs vegna vottaðra námsleiða FA námu 10.000.000 kr. (10.415.000 kr. árið 

2012). Þar sem ekki náðst að uppfylla markmið varðandi kennslu vottaðra námsleiða endur-

greiddi Farskólinn Fræðslusjóði 1.420.000 kr. (410.000 árið 2012) í lok ársins 2013. Framlög 

vegna vottaðra námsleiða FA urðu því eftir uppgjör: 8.580.000 kr (10.005.000 kr  árið 2012). 

Þær námskrár sem fyrirhugað var að kenna samkvæmt starfsáætlun 2013 voru Nám og þjálfun í 

almennum bóklegum greinum (námskeið 6), Skrifstofuskólinn, Hönnunar- og frumkvöðlasmiðja, 

Handverkssmiðja og Grafísk hönnunarsmiðja.  Ekki reyndist grundvöllur fyrir smiðjunum en nýr 

hópur kom inn í Nám og þjálfun (námskeið 7) og var það námskeið fjármagnað að hálfu árið 

2013.  

Farskólinn gerði einnig samning við FA vegna náms- og starfsráðgjafar. Samningurinn hljóðaði 

upp á 2.450.000 kr. (3.880.000 kr árið 2012). Árangursmarkmið ársins 2013  voru 136 viðtöl 

(178 viðtöl árið 2012) og náðust þau markmið og því þurfti ekki að endurgreiða FA vegna náms- 

og starfsráðgjafar árið 2013 (Farskólinn endurgreiddi Fræðslusjóði 1.870.000 kr árið 2012).  

Þróunarsjóður Fræðslusjóðs – tvö verkefni fjármögnuð árið 2013 

Vorið 2012 sótti Farskólinn um styrk til Þróunarsjóðs Fræðslusjóðs til að bjóða aðilum í 

ferðaþjónustugreinum upp á stutt námskeið í þjónustu „Við erum hér fyrir þig“. Styrkur fékkst til 

verkefnisins að upphæð 963.000 kr og var verkefnið unnið árið 2013 en uppgjörið fór fram í 

febrúar 2014.  

Vorið 2013 fékk Farskólinn styrk til fræðsluverkefnis sem kallast „Árangur og ánægja í 

verslunarstörfum“ að upphæð 977.000 kr og var 75% styrksins greiddur út árið 2013.  

Nánar er sagt frá ofangreindum verkefnum þegar fjallað er um einstök verkefni. 
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Um fræðslustarfið - tölfræði 

Árið 2013 gaf Farskólinn út tvo Námsvísa; í janúar og í september. Í janúar var gefið út veglegt 

afmælisblað í tilefni af 20 ára afmæli Farskólans með viðtölum við stofnendur skólans og þá 

sem komu að mótun hans fyrstu árin. Í námsvísunum kynnti Farskólinn alla þá þjónustu sem 

skólinn veitir ásamt því að auglýsa námskeið komandi annar. 

 

Námsvísar Farskólans árið 2013. 

Þeir sem komu að kennslu á námskeiðum voru langflestir verktakar og búsettir á starfssvæði 

Farskólans. Rúmlega 70 verktakar leiðbeindu á námskeiðum Farskólans árið 2013 og námu 

verktakagreiðslur til þeirra rúmlega 13 milljónum króna.  

Í eftirfarandi undirköflum er tölfræði ársins 2013 tekin til skoðunar og myndrænar lýsingar bornar 

saman við fyrri ár. Í viðauka við Ársskýrsluna má sjá samanburð frá árinu 2003.  

Námskeið 

Námskeið Farskólans eru gerð upp tvisvar á ári; við lok vorannar og við lok haustannar. Þau 

námskeið sem ná yfir áramót eða sumarfrí teljast því sem tvö námskeið (fyrri hluti og seinni 

hluti).  

Árið 2013 voru haldin samanlagt 55 námskeið, 31 námskeið á vorönn og 24 námskeið á 

haustönn. Í fylgiskjölum (Töflur 5 og 6) eru öll námskeiðin talin upp ásamt nánari upplýsingum 

um þau. Námskeiðum fækkaði um tvö á milli ára. Sjá nánar mynd 1 sem sýnir fjölda námskeiða 

frá árinu 2003.  
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Mynd 1.  Myndin sýnir fjölda námskeiða frá 2003 – 2013 

 

Námskeiðsflokkar 

Námskeið Farskólans árið 2013 voru flokkuð í eftirfarandi fimm flokka.  

1. Vottaðar námsleiðir FA sem voru fjármagnaðar af Fræðslusjóði. 

2. Námskeið sem tengdust störfum fólks eða voru til að efla persónulega færni þess. Sem 

dæmi um námskeið í þessum flokki má nefna tungumála- og tölvunámskeið og þjónustu-

námskeið. 

3. Íslenskunámskeið sem styrkt voru sérstaklega af Mennta- og menningarmála-

ráðuneytinu.  

4. Námskeið sem styrkt voru af Fjölmennt og ætluð skjólstæðingum þeirra.  

5. Tómstundanámskeið af öllum stærðum og gerðum. Sum tómstundanámskeið var erfitt 

að flokka og ættu sum þeirra heima með starfstengdum námskeiðum. Sem dæmi um 

það má nefna námskeið í málmsmíði og fatasaumi. Síðastnefndu námskeiðin voru hins 

vegar flokkuð hér sem tómstundanámskeið. 

 Sjá nánar um fjölda námskeiða í hverjum flokki á mynd 2 á blaðsíðu 11. 
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Mynd 2.  Myndin sýnir fjölda námskeiða  eftir flokkum árin 2010 til 2013. 

 

Fjöldi námskeiða eftir sveitarfélögum 

Flest námskeið voru haldin í Skagafirði eða 30. Í Húnaþingi vestra voru haldin fimm námskeið 

og sex á Blönduósi. Sex námskeið voru haldin á tveimur stöðum samtímis í gegnum fjarfunda-

búnað. Sjá nánar á mynd 3. 

 

Mynd 3.  Myndin sýnir fjölda námskeiða í hverju sveitarfélagi fyrir sig  á Norðurlandi vestra árið 2013. 
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Kennslu- og nemendastundir  

Árið 2013 voru kennslustundir á námskeiðum 1.681 að tölu (1.586 árið 2012). Hver kennslu-

stund var 40 mínútur að lengd. Kenndum stundum fjölgaði um tæp 6% á milli ára.  

Árið 2013 voru nemendastundir 17.012 og fjölgaði nemendastundum um tæp 3% á milli ára. 

Nemendastundir eru fundnar með því að margfalda saman fjölda þátttakenda og fjölda kenndra 

stunda á hverju námskeiði fyrir sig og leggja tölurnar síðan saman. Sjá mynd 4. 

 

Mynd 4.  Myndin sýnir hvernig nemendastundir skiptast á milli námskeiðsflokka árin 2010 til 2013. 

 

Fjöldi námsmanna 

Árið 2013 stunduðu 578 (589 árið 2012) námsmenn nám í Farskólanum. Námsmönnum 

fækkaði um tæp 2% á milli ára. Mynd 5 sýnir fjölda námsmanna eftir námskeiðsflokkum síðustu 

fjögur árin.  
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Mynd 5.  Myndin sýnir fjölda námsmanna eftir flokkum árin 2010 til 2013. 

 

Búseta námsmanna 

Námsmenn komu víða að af Norðurlandi vestra. Ef póstnúmer námsmanna eru skoðuð kemur í 

ljós að flestir komu frá Sauðárkróki og næstflestir komu frá Blönduósi. Sjá nánar á mynd 6. 

 

Mynd 6.  Myndin sýnir fjölda námsmanna í prósentum talið eftir póstnúmerum þeirra. 
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Skipting milli kynja  

Árið 2013 voru samtals 578 námsmenn í Farskólanum; konur voru 365 og karlar voru 213. 

Mynd 7 sýnir fjölda kvenna og karla á námskeiðum Farskólans og þróunina á námskeiðssókn 

eftir kynjum. Karlar voru 36,8% námsmanna og hefur þeim fjölgað undanfarin misserii.  

 

Mynd 7.  Fjöldi karla og kvenna og skipting á milli kynja undanfarin 10 ár eða frá 2004 – 2013. 

Aldur námsmanna 

Árið 2013 var meðalaldur námsmanna Farskólans rúm 44 ár (43 ár 2012). Flestir námsmenn 

voru 53 ára (45 ára 2012). Yngsti námsmaðurinn var 14 ára (14 ára 2012) og sá elsti var 80 ára 

(86 ára 2012). Það voru því 66 ár á milli þess elsta og yngsta. 
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Fræðslustarfið - námskeið 

Vottaðar námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

Árið 2013 voru kenndar í Farskólanum sjö námskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (átta 

námskrár árið 2012). Mennta- og menningarmálaráðuneytð hefur samþykkt að meta megi nám-

skrárnar til framhaldsskólaeininga. Sjá töflu 2. 

Tafla 2.  Vottaðar námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins styrktar úr Fræðslusjóði, sem kenndar voru 
2013. 

Námsleið FA  Hvar haldin Athugasemdir 
Fagnámskeið fyrir starfsfólk 
leikskóla. 

Sauðárkrókur, Blönduós 
ásamt fleiri stöðum.  

Tilraunakennsla. Samstarfsverkefni 
fjögurra fræðslu- og símenntunarmið-
stöðva. Fjarfundabúnaður. 

Nám og þjálfun (5), seinni hluti. Sauðárkrókur. Framhald frá haustinu 2012. 

Nám og þjálfun (6) fyrri hluti.  Sauðárkrókur, Blönduós. Fjarfundabúnaður. 

Nám og þjálfun (6) seinni hluti. Sauðárkrókur, Blönduós. Fjarfundabúnaður. 

Nám og þjálfun (7), fyrri hluti. Sauðárkrókur, Blönduós. Fjarfundabúnaður. 

Skrifstofuskólinn. Sauðárkrókur, Blönduós, 
Hvammstangi. 

Fjarfundabúnaður. 

Sterkari starfsmaður, seinni hl. Sauðárkrókur, Blönduós.  Fjarfundabúnaður. 

 

Starfstengd námskeið – námskeið til að efla persónulega færni 

Nokkur námskeið sem tengja má störfum þátttakenda voru haldin árið 2013.  Sem dæmi má 

nefna námskeið í málmsmíði og rafsuðu. Námskeið í skyndihjálp fyrir starfsfólk Heil-

brigðisstofnunar Vesturlands á Hvammstanga og fyrir íbúa á Skagaströnd, tölvunámskeið og 

námskeið í úrbeiningu. Þjónustunámskeið fyrir starfsfólk í verslunum og ferðaþjónustu bæði á 

Blönduósi og á Sauðárkróki.  

Tvö námskeið voru haldin fyrir stjórnendur sveitarfélagsins Skagafjarðar. Hið fyrra fjallaði um 

samskipti og stjórnun og hið síðara um verkefnastjórn. Námskeiðin voru vel sótt. Sjá nánar í 

töflu yfir öll námskeið. 

Íslenska sem annað mál 

Haustið 2013 hófst námskeið í íslensku fyrir útlendinga á Hvammtanga. Hópurinn samanstóð af 

starfsmönnum tveggja fyrirtækja í matvælaiðnaði. Fljótlega eftir að námskeiðið hófst kláraðist 

rækjukvóti annars fyrirtækisins og starfsmenn voru fluttir suður með sjó til vinnu. Ákveðið var því 

að fresta námskeiðinu fram yfir áramótin. Verkefnastjóri íslenskunámsins er Jóhann Ingólfsson 

og leiðbeinandi á námskeiðinu er Sigrún Þórisdóttir. 
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Fjölmennt - námskeið 

Í samvinnu við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra voru haldin tvö námskeið árið 2013. Hið 

fyrra var matreiðslunámskeið, haldið á Blönduósi og skipulagt í samstarfi við Félags- og skóla-

þjónustu A – Húnavatnssýslu. Hið síðara var námskeið tengt jólum, haldið á Sauðárkróki í 

nóvember og desember.  

Farskólinn gerði ekki skriflegan samning við Fjölmennt árið 2013 en unnið var fyrir fjármagn sem 

kom frá Fjölmennt árið 2012.  

 

 

Frá jólanámskeiði fyrir skjólastæðinga Fjölmenntar á Sauðárkróki. 

 

Tómstundanámskeið 

Árið 2013  voru haldin 24 tómstundanámskeið. Matreiðslunámskeið nutu hylli sem og námskeið 

í jóga og námskeið um „það sem máli skiptir“. Námskeið í bjórgerð sem haldin voru í Bjórsetri 

Íslands voru vinsæl hjá körlum.  

Vinnumálastofnun - námskeið 

Að frumkvæði Vinnumálastofnunar skipulagði Farskólinn Frumkvöðlasmiðju snemma vors 2013, 

fyrir atvinnuleitendur á Blönduósi og nágrenni. G. Ágúst Pétursson sá um að leiðbeina í 

smiðjunni. Einnig skipulagði Farskólinn tölvunámskeið fyrir atvinnuleitendur af sama svæði á 

vorönninni. Leiðbeinendur komu frá Farskólanum. Atvinnuleysi hefur mælst hlutfallslega minnst 

á starfssvæði Farskólans undanfarin ár miðað við aðra landshluta. Verkefni tengd atvinnuleit-

endum hafa því verið fá. 
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Náms- og starfsráðgjöf 

Farskólinn gerði samning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um náms- og starfsráðgjöf. Til að 

uppfylla samninginn um náms- og starfsráðgjöf var Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og 

starfsráðgjafi, ráðinn í fullt starf til eins árs frá 1. ágúst 2013.  Fram til þess tíma hafði Aðalheiður 

unnið sem verktaki hjá Farskólanum ásamt fleiri ráðgjöfum.  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að veita ráðgjöf og hvatningu bæði til einstaklinga innan  

markhópsins og fyrirtækja; taka viðtöl, leiðbeina á námskeiðum ásamt fleiru. Árið 2013 tókst að 

uppfylla þau markmið sem sett voru í samningi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um fjölda 

viðtala. Samtals voru tekin 179 viðtöl árið 2013. 

Framkvæmdastjóri Farskólans sótti fræðslufundi náms- og starfsráðgjafa á fyrri hluta ársins 

2013 eða þar til nýr náms- og starfsráðgjafi kom til starfa. Meðal verkefna sem allir ráðgjafar á 

fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum tóku þátt í voru starfsáætlun vegna ársins og 

þjónustukönnun. Farskólinn sendi út þjónustukönnun vegna ársins 2012 í janúar 2013.  

Náms- og starfsráðgjöf – tölfræði 

Hér á eftir má sjá á myndrænan hátt skiptingu á milli kynja, menntun ráðþega og búsetu. 

Meðalaldur ráðþega var rúmlega 40 ár. Elstur var 67 ára og sá yngsti var 18 ára. Af 179 

ráðþegum voru 158 „í starfi“ og einungis tveir voru í atvinnuleit. 

Skipting milli kynja 

 

Mynd 8.  Myndin sýnir skiptingu á milli kynja hjá þeim sem sóttu sér náms- og starfsráðgjöf árið 2013. 
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Fyrri menntun ráðþega 

Af þeim 179 sem komu í viðtal til náms- og starfsráðgjafa höfðu 94 einungis lokið grunnskóla og 

25 höfðu hafið nám í framhaldsskóla en ekki lokið námi. Skiptinguna í prósentum má sjá á mynd 

9. 

 

Mynd 9.  Myndin sýnir hlutfallslega hvaða námi ráðþegar sem komu í viðtöl árið 2013 höfðu lokið. 

 

Hvaðan komu ráðþegar? 

Langflestir sem komu í náms- og starfsráðgjöf komu úr Skagafirði. Það vekur athygli að enginn 

ráðþegi kom frá Skagaströnd árið 2013. Sjá mynd 10 . 

 

Mynd 10.  Myndin sýnir búsetu ráðþega árið 2013. 
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Fræðsluverkefnið Eflum Byggð í Húnaþingi 

vestra 

Í desember 2010 ákvað stjórn Farskólans að ráðast í fræðsluverkefnið Eflum Byggð í Húnaþingi 

vestra og skildi verkefnið fjármagnað af Farskólanum. Verkefnið hófst í janúar 2011 og því lauk 

á vorönn 2013. Ítarleg skýrsla var gefin út í janúar 2014 og send til Mennta- og menningar-

málaráðuneytis auk þess sem skýrsluna má sjá á heimasíðu Farskólans.  

Helga Hinriksdóttir, verkefnastjóri Eflum Byggðar lét af störfum í september 2012 vegna brott-

flutnings. Ekki var ráðinn verkefnastjóri í hennar stað en framkvæmdastjóri Farskólans tók að 

sér að stýra verkefninu til loka. Sjá töflu 3, sem er úr lokaskýrslu Eflum Byggðar. 

Tafla 3. Taflan sýnir námsþætti, fjölda hópa, kennslu- og nemendastunda, leiðbeinendur, fjölda þátttakenda 
og skiptingu á milli kynja. 

Námsþáttur Hópar Kest Samt  kest Nem st Leiðbeinendur Kon Kar Samt 

Vorið 2011 

Enska 1 40 40 440 Helga Hinriksdóttir 8 3 11 

Upplýsingatækni 3 40 120 1400 
Helga Hinriksdóttir 
Oddur Sigurðarson 

24 11 35 

Haustið 2011 

Enska 1 40 40 440 Helga Hinriksdóttir 11 0 11 
Upplýsingatækni 3 40 120 1480 Oddur Sigurðarson 27 10 37 

Vorið 2012 

Átthagafræði 1 26 26 208 Guðrún Helgadóttir 5 3 8 
Bókhald 1 40 40 320 Sigríður Hjaltadóttir 5 3 8 

Haustið 2012 

Upplýsingatækni 2 40 80 640 Oddur Sigurðarson 9 7 16 
Vorið 2013 

Frumkvöðlasmiðja 1 30 30 240 G. Ágúst Pétursson 7 1 8 
         
Samtals: 13  496 5158  96 38 134 

 

Þátttakendur í Eflum Byggð voru samtals 134. Konur voru 96 og 38 karlmenn. Þegar búið er að 

taka tillit til þeirra sem sóttu fleiri en eitt námskeið voru þátttakendur samtals 83 (83 kennitölur). 

Það eru tæp 7% af íbúafjölda Húnaþings vestra. Sjá nánar um þátttakendur í Eflum Byggð í 

töflu 4. 

Tafla 4.  Í töflunni má sjá nánari upplýsingar um þátttakendur í Eflum Byggð í Húnaþingi vestra 2011 – 2013. 

  

Meðalaldur þátttakenda var:       54 ár 

Flestir þátttakendur voru á aldrinum: 56 ára 

Elsti þátttakandinn var: 74 ára 

Yngsti þátttakandinn var: 21 árs 

Fjöldi kvenna var: 96 

Fjöldi karla var: 38 

Þeir sem bjuggu á Hvammstanga (530) voru: 86 

Þeir sem bjuggu í dreifbýli (531) voru: 44 

Þeir sem bjuggu í póstnúmeri 500 voru: 4 
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Samstarf um verkefnastjóra á Skagaströnd 

Sumarið 2012 barst Farskólanum formlegt erindi frá sveitarfélaginu Skagaströnd um að 

Farskólinn tæki þátt í að koma á fót hlutastarfi á Skagströnd í samstarfi við Háskóla Íslands og 

sveitarfélagið Skagaströnd til eins árs. Helstu markmið verkefnisins voru að „ítreka gildi 

menntunar, hvetja íbúana til þess að mennta sig, kynna betur þá möguleika í námi sem í boði 

eru og veita þeim aðstoð og námsráðgjöf sem það þurfa“ (Úr bréfi frá sveitarstjóra sumarið 

2012). Stjórn Farskólans samþykkti á fundi sínum þann 21. ágúst 2012 að taka þátt í verkefninu 

til eins árs. Þann 21. júní 2013 ákvað stjórn Farskólans að framlengja verkefnið til eins árs. Hér 

fer á eftir skýrsla verkefnastjóra Ólafs Bernódussonar vegna ársins 2013. 

Stutt samantekt vegna 2013 frá verkefnastjóra. 

„Árið 2013 var ég í 12,5%  stöðuhlutfalli  hjá Farskólanum. 

Í janúar kom ég  á 20 tíma tölvunámskeiði fyrir eldri borgara. Ég var verkefnisstjóri og kennari á 

námskeiðinu. Hópnum var skipt í tvennt þannig að í raun kenndi ég 40 stundir á námskeiðinu. 

Ég var einnig verkefnisstjóri yfir spænskunámskeiði sem hófst í nóvember 2012 en lauk 22. 

janúar. Það námskeið sóttu 8 manns.                                                                                                                                               

Í maí samdi ég stutta skýrslu um störf mín fyrir Farskólann frá september 2012 til maí 2013 fyrir 

aðalfund skólans að Hólum í 21. júní. Þann fund sat ég ásamt öðru starfsfólki Farskólans og 

stjórn hans.                                                                                                                             

Eftir sumarleyfi í júlí/ágúst útbjó ég lista yfir fyrirtæki á Skagaströnd með áætluðum 

starfsmannafjölda með hliðsjón af fyrirhuguðum heimsóknum erindreka Farskólans vegna 

„Tilraunaverkefnis um hækkað menntunarstig á Norðurlandi vestra“. Jafnframt setti ég á listann 

nöfn fólks sem ég tel að bjóða ætti upp á viðtöl vegna raunfærnimats.                                                                                                 

Í september sat ég góðan fund á Sauðárkróki með Farskólafólki og tveimur gestum frá Símey.                                                                                                     

Í október byrjaði ég að skipuleggja námskeið í skyndihjálp, tryggði Farskólanum kennara, fékk 

gert kostnaðarmat og tryggði mér húsnæði ef af slíku námskeiði yrði.  Þá vann ég með Jóhanni 

inn á Blönduósi einn eftirmiðdag.                                                                                   

5. og 6. nóvember sat ég aðalfund Kvasis í Miðgarði ásamt öðru starfsfólki Farskólans og þann 

18. nóvember sat ég fund á Sauðárkróki um iðn-, tækni- og verkmenntum m.a. með 

Farskólafólki en fundarboðendur voru tvær konur frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.                                                                                                    

Með auglýsingum og smölun tókst mér að ná 35 aðilum á 6 tíma skyndihjálparnámskeið. 

Hópnum var síðan skipt í þrennt og mættu 31 aðili á námskeið sem haldin voru 26. og 27. 

nóvember og síðan 3. desember. Ég var verkefnisstjóri á námskeiðunum og jafnframt á tveggja 

kvölda framhalds-námskeiðum í febrúar 2014.                                                                                  



Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra                                                                         Ársskýrsla 2013 

 

22 
 

Auk ofanritaðs hef ég setið vikulega fjarfundi Farskólans og verið óspar á „hvatningarviðtöl“  við 

fólk úti í bæ utan vinnutíma. Þau viðtöl fara fram á óhefbundnum stöðum eins og t.d. í búðinni, á 

bryggjunni  og almennt á förnum vegi. Engin formleg námsráðgjafaviðtöl hafa farið fram. Milkil 

og tíð tölvusamskipti voru milli mín og annarra starfsmanna Farskólans allt árið um hin ýmsu 

málefni“.    
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Háskólanám 

Formlegt háskólanám íhófst á Norðurlandi vestra haustið 2002 þegar Farskólinn gerði formlega 

samstarfssamninga við íslensku háskólana. Frá haustinu 2002 hafa verið starfrækt námsver og 

námsstofur á fjórum stöðum á Norðurlandi vestra sem allar bjóða upp á góða fjarfundabúnaði í 

eigu Farskólans og ágætis aðstöðu til náms. Sjá nánar í töflu 5. 

Tafla 5.  Yfirlit yfir námsver og námsstofur á Norðurlandi vestra. 

Námsver og námsstofur á Norðurlandi vestra 2013 

Staðir Umsjónarmenn Staðsetning 

Hvammstangi Sigríður Tryggvadóttir  Höfðabraut 6 

Blönduós Þórhalla Guðbjartsdóttir  
Ásgerður Pálsdóttir hjá stéttarfélaginu Samstöðu. 

Blönduskóli   
Þverbraut 1 

Skagaströnd Björn Ingi Óskarsson Einbúastígur 2 

Sauðárkrókur Jóhann Ingólfsson og Halldór B. Gunnlaugsson Við Faxatorg 

 

Sveitarfélögin, hvert á sínum stað, sjá að mestu leyti um rekstur námsveranna. Á Hvammstanga 

og Skagaströnd eru starfsmenn í hlutastarfi hjá sveitarfélaginu. Á Blönduósi var í gildi 

samningur við stéttarfélagið Samstöðu um að hafa daglega umsjón með námsverinu.  

Þegar námsverin og námsstofurnar voru settar á fót árið 2002 var þeirri hugmyndafræði fylgt að 

þátttakendur sjálfir væru sem mest sjálfbjarga, að þeir lærðu á fjarfundabúnaðina og fengju 

lykla. Þetta hefur gengið eftir.  

Flestir háskólanemar sem stunda sitt nám í fjarnámi voru í Skagafirði. Árið 2013 voru tekin 

samtals 373 háskólapróf í námsverunum á Norðurlandi vestra. Próftökum fækkaði um rúmlega 

6% á milli ára. Sjá nánar í töflu 6. 

Tafla 6.  Fjöldi skráðra prófa í námsverum  eftir stöðum árið 2012. 

Staðir Háskólapróf 

Námsverið á Faxatorgi - Sauðárkrókur 247 

Hvammstangi 76  

Blönduós  31 

Skagaströnd 19 

Samtals: 373  
 

Farskólinn og sveitarfélögin vinna eftir ákveðnum samstarfssamningi varðandi háskólanámið.  

Árið 2013 gaf Farskólinn út  sérstakt háskólablað til að kynna háskólanám í fjarnámi skólaárið 

2013 – 2014. Einnig var önnur þjónusta við háskólanema kynnt svo sem eins og náms- og 

starfsráðgjöf  og námskeið sem standa háskólanemum til boða. Blaðið var unnið í samstarfi við 

háskólana og fengu þeir frjálsar hendur um það hvernig kynningu á náminu var háttað í blaðinu. 

Umsjónarmenn háskólanámsins voru Jóhann Ingólfsson og Halldór Gunnlaugsson. 
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Tilraunaverkefni um hækkað menntunarstig 

í Norðvesturkjördæmi 

Þann 13. febrúar 2013 boðuðu þáverandi velferðaráðherra, Guðbjartur Hannesson og mennta- 

og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir til fundar að Bifröst í Borgarfirði um tilrauna-

verkefni um hækkað menntastig á vinnumarkaði í Norðvesturkjördæmi. Framkvæmdastjóri 

Farskólans sótti fundinn, sem var fjölmennur. 

Í framhaldinu var skipuð verkefnastjórn vegna verkefnisins og sat framkvæmdastjóri sem 

varamaður fyrir hönd fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á svæðinu og sótti flesta fundi 

verkefnastjórnar.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gerði samning við háskólann á Bifröst um framkvæmd 

verkefnisins og umsýslu þess. Meginmarkmið verkefnisins eru að kanna þörf fyrir menntun á 

meðal einstaklinga og fyrirtækja í Norðvesturkjördæmi, stuðla að auknu samstarfi fræðsluaðila, 

kanna þörf fyrir fræðslustyrki og þróa aðferðir við mat á fyrra námi og reynslu inn í formlega 

skólakerfið. 

Í nóvember voru mótaðar tillögur um hvernig hægt er að efla menntun í Norðvesturkjördæmi. 

Tillögurnar skiptust í fjóra flokka: 

 Efling aðsóknar í iðn- og tækninám 

 Fræðsluerindreki 

 Klæðskerasaumað nám í völdum greinum 

 Ný nálgun í íslenskunámi fyrir innflytjendur 

Fyrirséð var í lok árs að Farskólinn myndi ráða til sín verkefnastjóra til að vinna að markmiðum 

verkefnisins. 

 

Hluti verkefnastjórnar á fundi á Ísafirði í ágúst 2013. 
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Húsnæði og búnaður 

Frá vorinu 2002 hefur Farskólinn leigt húsnæði undir skrifstofur af sveitarfélaginu Skagafirði við 

Faxatorg á Sauðárkróki. Þar er námsver háskólanema í Skagafirði einnig til húsa.  

Farskólinn fjárfesti ekki í nýjum fjarfundabúnaði til afnota í námsverunum árið 2013, enda var 

tiltölulega stutt síðan að fjarfundabúnaðir voru endurnýjaðir í öllum námsverum á Norðurlandi 

vestra. Fjarfundabúnaðirnir eru fyrst og fremst hugsaðir fyrir fjarnemendur í háskólanámi 

samkvæmt fyrri samningum. Samtals eru sjö fjarfundabúnaðir í eigu Farskólans. Fjórir eru 

staðsettir í námsverinu á Sauðárkróki og þrír eru í námsverunum þremur, einn á hverjum stað.  

Farskólinn á 38 fartölvur sem nýtast bæði háskólanemum og til kennslu á námskeiðum fyrir 

markhópinn. Fartölvurnar eru staðsettar í námsverunum, allt eftir verkefnum hverju sinni. Elstu 

tölvurnar eru frá árinu 2006. Farskólinn keypti tvær nýjar fartölvur á árinu; aðra til afnota fyrir 

náms- og starfsráðgjafa Farskólans. Einnig á Farskólinn tvö upptöku- og afspilunaræki með 

hörðum diski og fjóra skjávarpa og þar af er einn staðsettur á Blönduósi í sal Samstöðu og 

nýttur þar á námskeiðum. Hefðbundinn skrifstofubúnaður er til staðar á Sauðárkróki fyrir fjóra til 

fimm starfsmenn ásamt tölvubúnaði og ljósritunarvél. Farskólinn gerði árið 2012 leigusamning 

við Tengil ehf. um rekstur  ljósritunarvélarinnar.  

Menntabrúin, FS net og kerfisleiga 

Farskólinn á hlut (1/27 hluti) í svokallaðri Menntabrú ásamt fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum 

innan Kvasis, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Árið 2011 var tekin í notkun ný 

Menntabrú vegna háskólanámsins sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið fjármagnaði. 

Langflestir fjarfundir (kennsla fjarnemenda frá HA) fóru fram í gegnum nýju Menntabrúna en 

fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar innan Kvasis héldu áfram að nota gömlu brúna fyrir sín 

námskeið og fundi. Jóhann Ingólfsson hélt utan um alla fjarkennslu og fjarfundi hjá Farskólanum 

ásamt því að sinna tækninmálum fyrir aðra tengda aðila. Gamla menntabrúin verður ekki nýtt 

miklu lengur enda komin til ára sinna.  

Jóhann Ingólfsson sat í stjórn FS netsins fyrir hönd Kvasis, samtaka fræðslu- og 

símenntunarmiðstöðva. FS netið er háhraðanet sem tengir saman alla framhaldsskóla á Íslandi 

og fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni. FS netið er í öllum námsverum og 

námsstofum á Norðurlandi vestra og greiða sveitarfélögin kostnað við það samkvæmt samningi.  

Farskólinn keypti þjónustu um kerfisleigu hjá Fjölneti á Sauðárkróki. Samningurinn felur í sér 

þjónustu um vistun gagna, tölvupóst, Internet og Microsoft leyfi. Heimasíða Farskólans var 

vistuð hjá Basis ehf. 
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Gæðastarf – viðurkenning fræðsluaðila 

Farskólinn fékk formlega gæðavottun EQM (European Quality Mark) við lok ársins 2012 frá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Viðurkenningin var afhent í húsakynnum Fræðslu-

miðstöðvarinnar 11. janúar 2013. Gert er ráð fyrir formlegri úttekt á hverju ári næstu þrjú árin. 

Sjá mynd 11. Framkvæmdastjóri hafði umsjón með gæðamálum innan Farskólans.  

 

 

Mynd 11.  Formleg viðurkenning um Evrópska gæðamerkið EQM. 

Fyrsta útgáfa nýrrar gæðahandbókar var tekin í notkun haustið 2013. Starfsfólk Farskólans fer 

reglulega yfir gæðaviðmiðin undir stjórn gæðastjóra. Gert er ráð fyrir að sjálfsmati ljúki að vori 

hvert ár og þá verði gæðahandbók uppfærð fyrir komandi skólaár. Það er BSI á Íslandi sem 

tekur út starfsemi Farskólans.  

Upplýsingar um EQM er að finna á slóðinni: http://frae.is/gaedavottun/                                                            

Upplýsingar má einnig finna á slóðinni: http://www.europeanqualitymark.org/home/ 

Farskólinn hlaut  formlega viðurkenningu sem fræðsluaðili frá Mennta- og menningarmálaráðu-

neytinu í október 2012. Viðurkenningin var formlega veitt í byrjun árs 2013.  

 

 

 

http://frae.is/gaedavottun/
http://www.europeanqualitymark.org/home/
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Samstarfsaðilar og önnur verkefni 

Auk þeirra samstarfsaðila sem þegar hafa verið nefndir í árskýrslunni; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Fræðslumiðstöð stvinnulífsins, Fræðslusjóður og Fjölmennt verða nú 

fleiri samstarfsaðilar nefndir til sögunnar. 

Kvasir  

Farskólinn er aðili að Kvasi - samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á Íslandi. Samtals 

eru stöðvarnar ellefu að tölu og mynda þær 

þéttriðið net hringinn í kringum landið. Sjá 

Íslandskort. 

Í stjórn Kvasis fyrri hluta ársin 2013 sátu 

Guðjónína Sæmundsdóttir, formaður, 

Bryndís Þráinsdóttir, ritari og Valgerður 

Guðjónsdóttir, gjaldkeri. Nýtt fólk var kjörið í 

stjórn á aðalfundi vorið 2013. Óli 

Halldórsson, formaður, Ásmundur Sverrir 

Pálsson, ritari og Valgerður Guðjónsdóttir, 

gjaldkeri. 

Forstöðumenn innan Kvasis funduðu 

reglulega á árinu auk þess sem á vegum 

Kvasis voru haldnir hefðbundnir vor- og 

haustfundir. Vorfundur Kvasis var haldinn að 

Hamri í Borgarbyggð og haustfundurinn var haldinn í Varmahlíð í Skagafirði. 

Heimasíða Kvasis er: www.fraedslumidstodvar.is. Þar má meðal annars lesa árskýrslur samtak-

anna og fleira fróðlegt sem tengist starfi stöðvanna. 

 

Leikn 

Farskólinn er aðili að Leikn en Leikn eru samtök fullorðinsfræðsluaðila (framhaldsfræðslu) á 

Íslandi. Formaður Leiknar er Hildur Betty Kristjánsdóttir. Auk hennar sitja í stjórn Leiknar Eyrún 

Björk Valsdóttir, Guðrún Lárusdóttir, Hulda Anna Arnljótsdóttir og Iðunn Antonsdóttir. Heimasíða 

Leiknar er: www.leikn.is.  

 

 

 

http://www.fraedslumidstodvar.is/
http://www.leikn.is/
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Skólar og leiðbeinendur 

Farskólinn var í góðu samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Fjölbrautaskólinn sá um 

að votta framhaldsskólaeiningar í vottuðum námsleiðum FA. Leiðbeinendur á lengri nám-

skeiðum Farskólans komu einnig margir þaðan. Leiðbeinendur komu einnig frá grunnskólum á 

svæðinu. Langflestir leiðbeinendur á námskeiðum Farskólans voru verktakar.  

Farskólinn var í samstarfi við háskólana og endurmenntunardeildir þeirra. Farskólinn auglýsti 

það fjarnám sem var í boði til Norðurlands vestra á heimasíðu sinni. 

  

Þekkingarsetrið á Blönduósi 

Farskólinn er stofnaðili að Þekkingarsetrinu á Blönduósi. Árið 2013 stóð Þekkingarsetrið fyrir 

viðamikilli rannsókn á Norðurlandi vestra sem bar heitið „Þarfagreining á námsframboði á 

Norðurlandi vestra“. Það var Félagsvísindadeild Háskóla Íslands sem framkvæmdi rannsóknina. 

Farskólinn var samstarfsaðili í verkefninu. Niðurstöður lágu fyrir haustið 2013 og hafa verið 

kynntar á nokkrum fundum. Skýrslu um rannsóknina má finna á heimasíðu Þekkingarsetursins á 

Blönduósi og á heimasíðu Farskólans. 

 

Markviss 

Engin Markviss verkefni voru unnin á árinu. Bryndís Þráinsdóttir hefur þjálfun sem markviss 

ráðgjafi. Halldór Gunnlaugsson og Jóhann Ingólfsson hafa verið í þjálfun. 

 

IPA umsókn 

Farskólinn var samstarfsaðili að IPA umsókn. Verkefnið kallaðist „Ungt fólk alls staðar“ eða 

„Youth everywhere“. Samstarfsaðilar voru: SSNV – samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Vinnumálastofnun auk Farskólans. Verkefnið komst áfram í 

vali en sumarið 2013 var ljóst að ekkert yrði af verkefninu vegna stöðu Íslands gagnvart umsókn 

í Evrópusambandið. 

  

„Við erum hér fyrir þig“ 

Vorið 2012 sótti Farskólinn um styrk til Þróunarsjóðs Fræðslusjóðs til að skrifa stutta námskrá 

og halda námskeið fyrir fólk sem starfar við þjónustu í ferðaþjónustu. Samstarfsaðilar 

verkefnisins voru Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi og Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Helstu 

markmið verkefnisins voru: 
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 Að svara kalli atvinnulífsins; ferðaþjónustuaðila og verslunareigenda á landsbyggðinni 

fyrir stutt þjónustunámskeið fyrir starfsfólk sem á í samskiptum við viðskiptavini. 

 Að auka samvinnu á milli fræðsluaðila á mismunandi svæðum um fyrirfram ákveðin 

skilgreind fræðsluverkefni. 

Námskráin sem er 10 kennslustundir var tilraunakennd á Sauðárkróki og Akranesi vorið 2013 og 

á Ísafirði síðastliðið haust. Almenn ánægja var með námskeiðin sem verða í boði áfram hjá 

Farskólanum.  

Skýrsla var skrifuð um verkefnið og send Fræðslusjóði. Verkefnastjóri var Halldór 

Gunnlaugsson. 

 

„Árangur og ánægja í verslunarstörfum“ 

Farskólinn sótti um styrk til Þróunarsjóðs framhaldsfræðslu vorið 2013 til að halda námskeið fyrir 

starfsfólk í verslun. Verkefnið nefnist „Árangur og ánægja í verslunarstörfum“. Styrkur hlaust til 

verkefnisins. Farskólinn skrifaði námskrá sem er 80 klukkustundir að lengd.  

Verkefnið hefst haustið 2014 í samstarfi við verslunarsvið Kaupfélags Skagfirðinga. 

  

Verkefnahópur um „Nýskipan náms innan framhaldsfræðslunnar 

fyrir almenna starfsmenn í ferðaþjónustu“ 

Halldór B. Gunnlaugsson sat í verkefnahópi um „nýskipan náms innan framhaldsfræðslunnar 

fyrir almenna starfsmenn í ferðaþjónustu“, fyrir hönd Kvasis – samtaka fræðslu- og símennt-

unarmiðstöðva. Verkefninu lauk í vorið 2013. 

 

„The European Flame“ – Evrópuverkefni 

Farskólinn er samstarfsaðili í verkefni sem kallast „The European Flame“. Viðfangsefni 

verkefnisins er „autonomous vocabulary learning“. Samstarfsaðilar eru frá Belgíu, Hollandi, 

Austurríki, Póllandi, Svíþjóð auk Íslands. Í október árið 2013 var fyrsti vinnufundurinn haldinn í 

Belgíu og fóru Aðalheiður Reynisdóttir og Halldór Gunnlaugsson í ferðina en Halldór stýrir 

verkefninu fyrir hönd Farskólans.  
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„Strengthening adult learning provision in Iceland“ 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið samdi við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar innan 

Kvasis um að halda fimm málþing. Ráðuneytið sótti um styrk í Menntaáætlun 

Evrópusambandsins og kallaðist verkefnið: „Strengthening adult learning provision in Iceland“. 

Málþingin fjölluðu um menntun innflytjenda, raunfærnimat, menntun jaðarhópa, gæðamál í 

framhaldsfræðslu og aukna hæfni til starfa í atvinnulífinu. Farskólinn ásamt Framvegis – 

miðstöð símenntunar undirbjuggu síðastnefnda málþingið.  

Vegna dræmrar þátttöku og slæms veðurútlits þurfti tvívegis að fresta málþinginu og var það að 

lokum fært fram yfir áramótin eða til 26. febrúar 2014. 

Tengiliður í ráðuneytinu vegna verkefnisins var Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur. 

 

Ráðstefnur og fundir 

Framkvæmdastjóri og starfsmenn sótti nokkra fundi og ráðstefnur á árinu 2012. Má þar nefna í 

tímaröð:  

 BETT tækni- og skólaráðstefna í Lundúnum. Halldór Gunnlaugsson og Jóhann 

Ingólfsson. 

 Ráðstefna um „Adult learning“ í Reykjavík. Bryndís Þráinsdóttir.  

 Fundur um háskólaþjónustu á landsbyggðinni í mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

Bryndís þráinsdóttir. 

 Norræn ráðstefna að Nesjavöllum um „Utdanning, demokrati og likestilling“.  Bryndís 

Þráinsdóttir. 

 Ráðstefna um tæknistutt nám á vegum NVL um upplýsingatækni til að styðja við nám 

fullorðinna. Aðalheiður Reynisdóttir, Bryndís Þráinsdóttir og Halldór Gunnlaugsson. 

 Lærdómssamfélagið. Ráðstefna á Akureyri. Aðalheiður Reynisdóttir, Bryndís 

Þráinsdóttir, Halldór Gunnlaugsson og Jóhann Ingólfsson. 

 Fundir með stjórn FS nets. Jóhann Ingólfsson. 

 Auk annara funda sem þegar hafa verið nefndir í tengslum við verkefni og með fræðslu- 

og símenntunarmiðstöðvum og náms- og starfsráðgjöfum. 
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Starfið framundan í Farskólanum 

Í upphafi ársins 2013 var ljóst að mikill áhugi var fyrir Skrifstofuskólanum. Tveir Skrifstofuskólar 

fóru af stað í janúar og eru báðir kenndir á dagtíma. Fyrir hádegi er kennt í fjarfundabúnaði til 

Hvammstanga og Skagastrandar. Námsmenn eru rúmlega tuttugu og verkefnastjóri er Jóhann 

Ingólfsson. 

Tvö námskeið hafa verið haldin fyrir samtök ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi vestra. Hið fyrra 

fjallaði um sjálfstyrkingu og stjórnun og hið síðara um markaðssetningu á netinu. Námskeiðin 

voru vel sótt. Verkefnastjóri var Bryndís Þráinsdóttir. 

Fjögur námskeið í „íslenska sem annað mál“ fóru af stað eftir áramótin. Tvö á Sauðárkróki, eitt á 

Blönduósi og annað á Hvammstanga. Mikill áhugi er fyrir íslenskunáminu. Leiðbeinendur eru 

tveir: Sigrún Þórisdóttir og Sara Níelsdóttir. Verkefnastjóri er Jóhann Ingólfsson. 

Evrópuverkefnið „The European Flame“ heldur áfram á nýju ári. Þrír starfsmenn fóru í vinnuferð 

til Belgíu í febrúar; þau Bryndís þráinsdóttir, Halldór Gunnlaugsson og Þorsteinn Hjaltason. 

Góður gangur er í verkefninu og koma samstarfsþjóðirnar til Íslands í maí. Verkefnastjóri er 

Halldór Gunnlaugsson. Farskólinn vinnur að því að vera samstarfsaðili í nýju Evrópuverkefni – 

Erasmus+ og er unnið að umsókn í apríl. 

Fleiri námskeið eru á döfinni það sem eftir lifir vorannar og má þar nefna vornámskeið sem 

tengjast garðinum, þjónustunámskreið fyrir ferðaþjónustuna og tölvunámskeið í samstarfi við 

Skema.  

Í febrúar var gerður samstarfssamningur við Háskólann á Bifröst vegna  „Tilraunaverkefnis um 

hækkað menntunarstig á Norðurlandi vestra“ og ráðinn nýr starfsmaður til Farskólans, Hörður 

Ríkharðsson, í hálft starf til að stýra verkefninu. Á sama tíma var starf þjónustustjóra hækkað 

um 30%. Nánar verður gerð grein fyrir verkefninu í ársskýrslu fyrir 2014. 
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Lokaorð 

Árið 2013 einkenndist meðal annars af því að starfsfólk Farskólans velti fyrir sér stöðu 

menntunar á Norðurlandi vestra. Sumarið 2013 fór fram rannsókn á vegum „Tilraunaverkefnis 

um hækkað menntunarstig í Norðvesturkjördæmi“ og þar kom meðal annars fram að 

stjórnendur í fyrirtækjum á svæðinu eru jákvæðir gagnvart menntun starfsmanna sinna.  

Í rannsókn sem Þekkingarsetrið á Blönduósi stóð fyrir kom meðal annars í ljós að 20% þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni á Norðurlandi vestra höfðu einungis lokið grunnskólaprófi og 17% 

höfðu hafið nám í framhaldsskóla en ekki lokið. Með öðrum orðum 37% höfðu ekki lokið 

framhaldsskóla.  

Starfsfólk Farskólans mun rýna í niðurstöður þessara rannsókna og nota þær sem hvatningu til 

að gera enn betur en hingað til; fjölga heimsóknum á vinnustaði og hvetja íbúa svæðisins til 

náms.  

Í desember var Haraldur Ingólfsson frá Sauðárkróki valinn af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

ásamt tveimur öðrum, sem fyrirmynd í námi fullorðinna árið 2013. Haraldur var heiðraður á 

ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í desemberbyrjun. Farskólinn tók viðtal við Harald, 

sem birtist í námsvísi Farskólans fyrir vorönn 2014. Í viðtalinu lýsir hann reynslu sinni af 

skólgöngunni, sem barn og unglingur. Haraldur segir meðal annars: 

„Veturinn 2006 og 2007 vann ég sem verkamaður á Vélaverkstæði KS og þangað kom 

Farskólinn með kynningu á námsleiðinni „Aftur í nám“. Inni í henni er Ron Davis leiðrétting. Ég 

skráði mig í námið og það er óhætt að segja að það olli kaflaskilum í lífi mínu. Ég fór síðan á 

annað námskeið tengt lesblindunni. Halli segist vilja nota tækifærið og þakka Farskólanum og 

Lamba og Sturlu, sem kenndu honum, því á þessum námskeiðum komst hann að því að 

kennarinn hafði haft rangt fyrir sér 30 árum fyrr. „Ég gat lært og var ekki mjög vitlaus og það jók 

sjálfstraust mitt mikið“, segir Halli. Farskólinn leggur sig fram um að ná til þeirra sem hafa sömu 

sögu að segja og Haraldur og bjóða þeim upp á nám við hæfi. Tilvitnun í orð Haralds verða 

lokaorðin í þessari ársskýrslu. 

 

Stjórn Farskólans þakkar samstarfsaðilum Farskólans gott samstarf á árinu 2013. 

 

Sauðárkrókur í apríl  2014. 

Fyrir hönd stjórnar Farskólans 

 

______________________________________________ 

Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri. 
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Fylgiskjöl  

Tafla 5.   Taflan sýnir námskeið í Farskólanum vorið 2013 

  Heiti námskeiðs Hvar Nem Nem Kest Nemst Kon Karl 

1 Ávaxtatré - ræktun Sauðárkrókur 12 12 4,5 54 9 3 

2 Fagnámskeið fyrir starfsfólk leiksk Sauð / Blö 5 5 94 470 5 0 

3 Frumkvöðlasmiða - Eflum Byggð Hvammstangi 10 10 30 300 8 2 

4 Frumkvöðlasmiðja Blönduós 10 10 100 1000 2 8 

5 iPad námskeið Blönduós 10 10 4,5 45 9 1 

6 iPad námskeið  Sauðárkrókur 9 9 4,5 40,5 7 2 

7 iPad námskeið  Sauðárkrókur 7 7 4,5 31,5 5 2 

8 Ítölsk matargerð Blönduós 9 9 4,5 40,5 7 2 

9 Jurtalitun Sauðárkrókur 9 9 6 54 9 0 

10 Ljósmyndanámskeið Sauðárkrókur 8 8 10 80 6 2 

11 Matreiðsla - Fjölmennt Blönduós 4 4 30 120 0 4 

12 Málmsmíði Sauðárkrókur 6 6 8 48 3 3 

13 Nám og þjálfun 5 - seinni hluti Sauðárkrókur 20       12 8 

  Íslenska 202     7 34 238     

  Danska 102     8 34 272     

  Enska 212     13 34 442     

  Stærðfræði 122     13 40 520     

14 Nám og þjálfun 6 Sauð / Blö 11       3 8 

  Íslenska 102     4 34 136     

  Stærðfræði 102     10 40 400     

15 Rafsuða í FNV Sauðárkrókur 12 12 20 240 3 9 

16 Saumanámskeið Sauðárkrókur 6 6 18 108 6 0 

17 Skyndihjálp  Sauðárkrókur 10 10 9 90 3 7 

18 Spænska - seinni hluti Skagaströnd 8 8 20 160 5 3 

19 Sterkari starfsmaður - seinni hluti Sauð / Blö 8 8 75 600 8 0 

20 Stærðfræði 202, hópur A Sauðárkrókur 16 16 40 640 8 8 

21 Stærðfræði 202, hópur B Sauðárkrókur 17 17 40 680 9 8 

22 Tapas námskeið  Varmahlíð 6 6 4,5 27 6 0 

23 Tölvunámskeið fyrir VMST Blönduós 9 9 60 540 1 8 

24 Tölvur - eldri borgarar, hópur A Skagaströnd 6 6 20 120 4 2 

25 Tölvur - eldri borgarar, hópur B Skagaströnd 6 6 20 120 5 1 

26 Tölvur - Prezi Sauðárkrókur 9 9 4 36 6 3 

27 Veðurfar í Austur - Hún Húnavatnshreppur 15 15 4,5 67,5 3 12 

28 Vín og tapas Sauðárkrókur 28 28 6 168 16 12 

29 Það sem máli skiptir Sauðárkrókur 7 7 9 63 7 0 

30 Þjónustunámskeið Sauðárkrókur 22 22 10 220 18 4 

31 Þjónustunámskeið flokkstjóra Hvammstangi 8 8 8 64 6 2 

  Samtals   323 347 885 8235 199 124 
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Tafla 7.  Taflan sýnir fjölda námskeiða á haustönn 2013 

  Heiti námskeiðs Hvar Nem Nem Kest Nemst Kon Karl 

1 Að prjóna fingravettlinga Sauðárkrókur 4 4 6 24 4 0 

2 Bjórgerð Hólar 5 5 13 65 1 4 

3 Bjórgerð ÍLS Hólar 6 6 6 36 0 6 

4 Hekl fyrir byrjendur Sauðárkrókur 10 10 6 60 10 0 

5 Jóga Skagafjörður 9 9 7,5 67,5 8 1 

6 Jóga 2 Skagafjörður 7 7 3 21 6 1 

7 Jólakransar SFR Blönduós 11 11 5 55 11 0 

8 Jólanámskeið - Fjölmennt Sauðárkrókur 6 6 12 72 5 1 

9 Lesið í skóginn Hvammstangi 9 9 14 126 3 6 

10 Málmsmíði Sauðárkrókur 5 5 8 40 1 4 

11 Nám og þjálfun 6 seinni hluti Sauð/Blö 11       3 8 

  Íslenska 202     4 34 136     

  Enska 102     5 34 170     

  Enska 202     7 34 238     

  Enska 212     7 34 238     

  Stærðfræði 122     9 40 360     

  Danska 102     6 34 204     

12 Nám og þjálfun 7 fyrri hluti Sauð/Blö 25       9 16 

  Enska 102     7 34 238     

  Enska 202     11 34 374     

  Íslenska 102     8 34 272     

  Íslenska 202     13 34 442     

13 Skrifstofuskólinn Sauð, Blö/Hva 16 16 240 3840 15 1 

14 Skyndihjálp  Hvammstangi 7 7 16 112 6 1 

15 Skyndihjálp  Skagaströnd 11 11 6 66 7 4 

16 Skyndihjálp  Skagaströnd 8 8 6 48 7 1 

17 Skyndihjálp  Skagaströnd 12 12 6 72 8 4 

18 Stjórnun og samskipti Sauðárkrókur 24 24 18 432 18 6 

19 Tölvunámskeið Hvammstangi 5 5 20 100 1 4 

20 Úrbeining Sauðárkrókur 8 8 12 96 3 5 

21 Útimósaík Sauðárkrókur 9 9 7 63 8 1 

22 Verkefnastjórnun Sauðárkrókur 26 26 20 520 11 15 

23 Það sem máli skiptir Sauðárkrókur 12 12 9 108 12 0 

24 Það sem máli skiptir Húnavatnshreppur 9 9 9 81 9 0 

      255 296 796 8776,5 166 89 
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Fjöldi námsmanna, kennslustunda og nemendastunda frá 2003 

 

Mynd 12.  Myndin sýnir fjölda námsmanna árin 2003 – 2013. 

 

 

 

Mynd 13.  Myndin sýnir fjölda kennslustunda árin 2003 – 2013. 
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Mynd 14.  Myndin sýnir fjölda nemendastunda árin 2003 – 2013. 
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