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1. Um Farskólann – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra
1.1 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.
Stofnaðilar að Farskólanum eru: Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Blönduósbær,
sveitarfélagið Skagaströnd, Skagabyggð, Akrahreppur og sveitarfélagið Skagafjörður.
Stéttarfélagið
Samstaða
og
Aldan
stéttarfélag,
Starfsmannafélag
Skagafjarðar,
Verslunarmannafélag Skagfirðinga, Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, Fisk Seafood hf,
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og Hólaskóli – háskólinn á Hólum. Fjallabyggð sagði sig frá
samstarfi við Farskólann vorið 2011 og ákvað að ganga til samstarfs við Símey –
símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar.
Starfssvæði Farskólans nær frá Hrútafirði í vestri
(með gamla Bæjarhreppi) og til Tröllaskaga í austri
(að Siglufirði). Norðurland vestra er 13.091 km2 eða
12,7% af flatarmáli landsins. Sjá mynd:

1.2 Stjórn og varastjórn
Samkvæmt skipulagsskrá er stjórn Farskólans kosin
til tveggja ára í senn. Ný stjórn var kosin á aðalfundi Farskólans 11. maí 2011. Stjórn Farskólans
í árslok 2012 var skipuð:
Ásgerður Pálsdóttir, formaður.
Herdís Klausen, ritari
Hörður Ríkharðsson
Ingileif Oddsdóttir
Erla Björk Örnólfsdóttir

Stéttarfélagið Samstaða.
Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki.
Blönduósbæ.
Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki.
Hólaskóli – Háskólinn á Hólum.

Varamenn eru, í sömu röð og aðalmenn: Þórarinn Sverrisson, Guðrún Sighvatsdóttir, Rakel
Runólfsdóttir, Þorkell Þorsteinsson og Sólrún Harðardóttir. Ingileif Oddsdóttir kom ný inn í stjórn
á árinu sem nýr skólameistari FNV. Skúli Skúlason gekk úr stjórn haustið 2012 og tók Erla Björk
Örnólfsdóttir, nýr rektor að Hólum, við sæti hans.
Árið 2012 voru haldnir þrír formlegir stjórnarfundir. Auk þess var aðalfundur haldinn 14. maí og
vorfundur Farskólans, sem var stefnumótunarfundur, var haldinn 20. júní í Fjarnámsstofunni á
Hvammstanga. Framkvæmdastjóri upplýsti stjórnarmenn reglulega um starfsemina.

5

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra

Ársskýrsla 2012

1.3 Starfsfólk
Rúmlega fjögur stöðugildi voru við Farskólann árið 2012 og fimm starfsmenn. Starfsmenn voru:
Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri (100%).
Jóhann Ingólfsson, verkefna- og tæknistjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).
Halldór B. Gunnlaugsson, verkefnastjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).
Rannveig Hjartardóttir, þjónustustjóri (50%).
Helga Hinriksdóttir, verkefnastjóri Eflum Byggðar (50%).
Ólafur Bernódusson, verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafi, Skagaströnd (12,5%).
Helga Hinriksdóttir, lét af störfum í byrjun september vegna brottflutnings. Halldór og Jóhann
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 Háskóla Íslands. Ólafur Bernódusson, kennari og náms- og starfsráðgjafi, var
ráðinn í starfið og hefur hann aðsetur í Fræðasetri Háskóla Íslands á Skagaströnd.
Auk þess starfaði Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og
verktaki við náms- og starfsráðgjöf.

starfsráðgjafi, hjá Farskólanum sem

Starfsfólk Farskólans. Efri röð frá vinstri: Jóhann Ingólfsson og Halldór B. Gunnlaugsson. Neðri röð frá
vinstri: Bryndís Þráinsdóttir, Rannveig Hjartardóttir og Helga Hinriksdóttir.
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2. Styrkir og vildargjöld 2012
Á fjárlögum fyrir árið 2012 fékk Farskólinn - miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra styrki til
reksturs Farskólans og háskólanámsins. Farskólinn fékk styrki til kennslu námsskráa Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og komu þeir styrkir úr Fræðslusjóði. Farskólinn var einnig í samstarfi
við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra. Stofnaðilar greiddu vildargjöld til Farskólans
samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2011. Sjá nánar í töflu 1.
Tafla 1. Taflan sýnir helstu framlög og styrki til verkefna á vegum Farskólans árið 2012.

Framlag frá
Verkefni
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Rekstur Farskólans og háskólanám
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Íslenska fyrir útlendinga
Fræðslusjóður
Vottaðar námsleiðir FA
Fræðslusjóður
Náms- og starfsráðgjöf
Stofnaðilar
Greitt vildargjald stofnaðila *
Fjölmennt
Til námskeiðahalds
Samtals:
*Þau vildargjöld sem greidd voru árið 2012

Styrkupphæð
28.700.000,110.400,10.005.000,2.010.000,1.482.500,1.000.000,43.307.900,-

2.1 Mennta- og menningarmálaráðuneytið - framlög
Á Fjárlögum 2012 fékk Farskólinn samtals 28,7 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).
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 fyrrgreindum samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið.

2.2 Stofnaðilar - framlög
Á aðalfundi Farskólans árið 2011 var samþykkt að vildargjöld til Farskólans skyldu lækka um
30% fyrir árið 2012. Samkvæmt ársreikningi 2012 námu greidd vildargjöld til Farskólans frá
þessum aðilum 1.482.500 kr.

2.3 Fræðslusjóður – vottaðar námsleiðir og náms- og starfsráðgjöf
Árið 2012 gerði Farskólinn samstarfssamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um kennslu
nokkurra vottaðra námsleiða FA og um verkefni tengt náms- og starfsráðgjöf.
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Framlög Fræðslusjóðs vegna vottaðra námsleiða námu 10.415.000 kr (14.870.000 kr árið
2011). Þar sem breytingar voru gerðar á upphaflegri áætlun, um hvaða námskrár FA voru
kenndar árið 2012 myndaðist skuld við Fræðslusjóð (ódýrari námskrár) og endurgreiddi
Farskólinn Fræðslusjóði 410.000 kr (5.855.000 kr árið 2011) í lok ársins 2012. Framlög vegna
vottaðra námsleiða FA urðu því eftir uppgjör: 10.005.000 kr (9.015.000 kr árið 2011).
Þær námskrár sem fyrirhugað var að kenna samkvæmt starfsáætlun 2012 en ekki varð af voru:
Færni í ferðaþjónustu 1 og Færni í ferðaþjónustu 2. Í stað þeirra voru haldin tvö námskeið tengd
fiskvinnslu: Grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk og var annað námskeiðið eingöngu fyrir
starfsmenn af erlendu bergi brotna.
Farskólinn gerði einnig samning við FA vegna náms- og starfsráðgjafar. Samningurinn hljóðaði
upp á 3.880.000 kr (3.604.579 kr árið 2011). Árangursmarkmið ársins 2012 voru 178 viðtöl (155
viðtöl árið 2011). Þau markmið náðust ekki og endurgreiddi Farskólinn Fræðslusjóði 1.870.000
kr (604.630 kr árið 2011) vegna ársins 2012. Framlag til náms- og starfsráðgjafar nam því
2.010.000 kr (2.999.949 kr árið 2011) eftir uppgjör.

Frá Atvinnulífssýningu í Skagafirði voruð 2012
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3. Um fræðslustarfið / símenntun 2012
Árið 2012 gaf Farskólinn út tvo Námsvísa; í janúar og september. Í Námsvísi Farskólans var
þjónusta Farskólans kynnt fyrir íbúum á Norðurlandi vestra ásamt upplýsingum um námskeið,
viðtöl og fleira. Samanlagt voru 85 námskeið auglýst í námsvísunum tveimur og af þeim voru 31
námskeið haldin og sum á fleiri en einum stað. Fyrir utan auglýsingar í námsvísunum tveimur
auglýsti Farskólinn ýmis námskeið í öðrum miðlum.

Námsvísar Farskólans árið 2012.

Þeir sem komu að kennslu á námskeiðum voru langflestir verktakar og búsettir á starfssvæði
Farskólans. Rúmlega 50 verktakar leiðbeindu á námskeiðum Farskólans árið 2012 og námu
verktakagreiðslur til þeirra rúmlega 13 milljónum króna.
Í þessum kafla er tölfræðin tekin til skoðunar og myndrænar lýsingar á fjölda námskeiða og
þátttakenda samanborið við fyrri ár. Í viðauka við Ársskýrsluna má sjá samanburð frá árinu
2003.

3.1 Tölfræði – námskeið og þátttakendur
Námskeið
Námskeið Farskólans voru gerð upp í lok hverrar annar; annars vegar í lok vorannar og hins
vegar í lok haustannar. Þau námskeið sem náðu yfir árámót eða sumarfrí töldust því sem tvö
námskeið (fyrri hluti og seinni hluti).
Árið 2012 voru haldin samanlagt 57 námskeið; 26 námskeið á vorönn og 38 námskeið á
haustönn. Í fylgiskjölum (Tafla 5 og 6) eru öll námskeiðin talin upp ásamt nánari upplýsingum
um þau. Námskeiðum fækkaði um sjö á milli ára eða um tæp 11%. Sjá mynd 1 sem sýnir fjölda
námskeiða frá árinu 2003.
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Mynd 1. Myndin sýnir fjölda námskeiða frá 2003 – 2012

Námskeiðsflokkar
Námskeið Farskólans árið 2012 voru flokkuð í fimm flokka.
1.
2.

3.

4.
5.

Vottaðar námsleiðir FA sem voru fjármagnaðar af Fræðslusjóði.
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,
þjónustunámskeið og námskeið í Eflum Byggð.
Íslenskunámskeið sem styrkt voru sérstaklega af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Landnemaskólinn, sem ætlaður var fólki af erlendu bergi brotið, fór
ekki í þennan flokk þar sem hann tilheyrði námsleiðum FA.
Námskeið sem styrkt voru af Fjölmennt og ætluð skjólstæðingum þeirra.
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 matargerð 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 2012.

Fjöldi námskeiða eftir sveitarfélögum
Flest námskeið voru haldin í Skagafirði. Í Húnaþingi vestra voru haldin ellefu námskeið og sjö á
Blönduósi. Þrjú námskeið voru haldin á tveimur stöðum. Það er að segja, kennslan fór fram á
Sauðárkróki en var send til Blönduóss í rauntíma í gegnum fjarfundabúnað. Sjá nánar á mynd 3.
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Mynd 3. Myndin sýnir fjölda námskeiða í hverju sveitarfélagi fyrir sig á Norðurlandi vestra árið 2012.
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Þátttakendur
Árið 2012 voru þátttakendur í Farskólanum 589 að tölu. Námsmönnum fækkaði um 12,2% á
milli ára. Mynd 4 sýnir fjölda þátttakenda eftir námskeiðsflokkum síðustu þrjú árin.
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Mynd 4. Myndin sýnir fjölda þátttakenda eftir flokkum árin 2010 til 2012.

Fjöldi þátttakenda eftir búsetu
Þátttakendur komu víða að af Norðurlandi vestra. Ef póstnúmer þátttakenda eru skoðuð kemur í
ljós að flestir komu frá Sauðárkróki og næstflestir komu frá Blönduósi. Sjá nánar á mynd 5.
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Mynd 5. Myndin sýnir fjölda þátttakenda í prósentum talið eftir svæðum (póstnúmerum).
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Kennslu- og nemendastundir
Árið 2012 voru kennslustundir á námskeiðum 1586 að tölu en hver kennslustund var 40 mínútur
að lengd. Kenndum stundum fækkaði um 31% á milli ára.
Nemendastundir árið 2012 voru 16.540 og fækkaði þeim um 36% 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 6.
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Mynd 6. Myndin sýnir hvernig nemendastundir skiptast á milli námskeiðsflokka 2010 til 2012.

Fjöldi karla og kvenna
Árið 2012 voru samtals 589 þátttakendur á námskeiðum Farskólans; konur voru 392 og karlar
voru 197. Mynd 7 sýnir fjölda kvenna og karla á námskeiðum Farskólans og þróunina á
námskeiðssókn eftir kynjum.
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Mynd 7. Fjöldi karla og kvenna og skipting á milli kynja frá 2003 – 2012.

Ef hlutfallið á milli karla og kvenna er skoðað má sjá að undanfarin þrjú ár hafa karlar verið um
30% þátttakenda.
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Mynd 8. Hlutfall karla og kvenna á námskeiðum Farskólans frá 2003 til 2012.

Meðalaldur þátttakenda
Árið 2012 var meðalaldur þátttakenda Farskólans 43 ár (45 ár 2011). Flestir þátttakendur voru
45 ára (56 ára árið 2011). Yngsti námsmaðurinn var 14 ára (9 ára 2011) og sá elsti var 86 ára
(81 árs árið 2011). Það voru því 72 ár á milli þess elsta og þess yngsta.
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Frá myndlistarnámskeiði vorið 2012.

3.2 Námskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins
Árið 2012 voru átta námskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins kenndar í Farskólanum (sjö
námskrár árið 2011). Mennta- og menningarmálaráðuneytð hefur samþykkt að meta megi
námskrárnar til framhaldsskólaeininga. Sjá töflu 2.
Tafla 2 Vottaðar námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins styrktar úr Fræðslusjóði sem kenndar voru
2012.

Námsleið FA - nafn
Nám og þjálfun í almennum
bóklegum greinum 4 – framhald
Landnemaskólinn - framhald
Fagnámskeið 3
Fagnámskeið - leikskólar
Grunnnámskeið fyrir
fiskvinnslufólk
Grunnnámskeið fyrir
fiskvinnslufólk
Nám og þjálfun 5 – fyrri hluti
Sterkari starfsmaður

Hvar haldið
Sauðárkrókur og Blönduós
Blönduós
Hvammstangi
Sauðárkrókur og Blönduós
og fl. staðir
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur
Sauðárkrókur og Blönduós

Athugasemdir
Framhald frá haustinu 2011 fjarfundabúnaður
Framhald frá haustinu 2011
Fjarkennt frá ýmsum stöðum –
tilraunaverkefni – fjarfundab.
Fyrir erlenda starfsmenn –
túlkaþjónusta
Fjarkennt frá Sauðárkróki til
Blönduóss

3.3 Eflum Byggð í Húnaþingi vestra
Fræðsluverkefnið Eflum Byggð í Húnaþingi vestra stóð yfir annað árið í röð. Gert var ráð fyrir að
verkefninu lyki í desember en vegna mikillar aðsóknar var ákveðið að ljúka því á vorönn 2013. Á
vorönn 2012 voru haldin námskeið í átthagafræði og bókhaldi. Á haustönn 2012 voru haldin tvö
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tölvunámskeið. Samtals voru því haldin fjögur námskeið í Eflum Byggð árið 2012. Þátttakendur
voru samtals 35. Ítarleg skýrsla verður gefin út í lok verkefnisins eða í júní 2013.
Helga Hinriksdóttir, verkefnastjóri Eflum Byggðar lét af störfum í september 2012 vegna
brottflutnings. Enginn var ráðinn í hennar stað en framkvæmdastjóri Farskólans tók að sér að
stýra verkefninu til loka.

Myndin sýnir þátttakendur í Átthagafræði við skil verkefna ásamt Guðrúnu Helgadóttur, leiðbeinanda (lengst
til hægri).

3.4 Önnur námskeið
Fjölmennt - námskeið
Í samvinnu við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra voru haldin tvö námskeið í leiklist á
Sauðárkróki. Þátttakendur settu upp Kardimommubæinn og Dýrin í Hálsaskógi. Báðum
námskeiðum lauk með leiksýningu. Þátttakendur voru samtals 19. Leiðbeinandi var Íris
Baldvinsdóttir.
Vinnumálastofnun - námskeið
Að frumkvæði Vinnumálastofnunar skipulagði Farskólinn Frumkvöðlasmiðju vorið 2012 fyrir
atvinnuleitendur á Blönduósi. Námskeiðið stóð yfir í einn mánuð eða 100 kennslustundir.
G. Ágúst Pétursson sá um að leiðbeina í smiðjunni. Mörg áhugaverð verkefni voru kynnt á
lokadegi smiðjunnar og þar á meðal stofnun hestaleigu á Blönduósi sem enn er starfandi, vorið
2013. Þess ber að geta að atvinnuleysi hefur mælst minnst á starfssvæði Farskólans undanfarin
ár miðað við aðra landshluta. Verkefni tengd atvinnuleitendum hafa því verið fá.
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Starfstengd námskeið
Nokkur námskeið sem tengja má störfum þátttakenda voru haldin árið 2012. Námskeið í
málmsmíði fyrir bændur, en á námskeiðinu smíðuðu bændur fjárganga. Námskeið í skyndihjálp
fyrir starfsfólk Heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Hvammstanga, nokkur tölvunámskeið og
þjónustunámskeið fyrir starfsfólk í verslunum og ferðaþjónustu bæði á Blönduósi og á
Sauðárkróki. Þjónustunámskeiðin voru vel sótt og voru þátttakendur 54 að tölu.
Námskeið tengd matargerð
Mikil gróska var í námskeiðum tengdum matargerð árið 2012. Námskeið í austurlenskri
matargerð, brauðbakstri, víni og mat, tapasréttum, heitreykingu, flökun, ísgerð og fleira. Einnig
voru námskeið um ræktun matjurta og berjarunna.
Önnur tómstundanámskeið
Ljósmyndanámskeið Farskólans hafa verið vinsæl og voru þrjú haldin á árinu. Þrjú
saumanámskeið voru haldin á tveimur stöðum. Áhugasamir þátttakendur um skapandi skrif
sóttu námskeið á vormánuðum, svo dæmi séu tekin.
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4. Náms- og starfsráðgjöf
Til að uppfylla samning sem gerður var við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um náms- og
starfsráðgjöf leitaði Farskólinn til Aðalheiðar Reynisdóttur framhaldsskólakennara og náms- og
starfsráðgjafa um að heimsækja fyrirtæki og taka viðtöl fyrir Farskólann. Einnig kom Emil
Björnsson, náms- og starfsráðgjafi hjá Símey á kynningarfund með sjómönnum í Skagafirði sem
haldinn var haustið 2012.
Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að veita ráðgjöf og hvatningu bæði til einstaklinga innan
markhópsins og fyrirtækja; taka viðtöl, leiðbeina og fleira. Ekki tókst að uppfylla þau markmið
sem sett voru í samningi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um fjölda viðtala á Norðurlandi
vestra eins og fyrr hefur verið sagt frá. Þessi þjónusta Farskólans er markhópnum að
kostnaðarlausu.
Framkvæmdastjóri Farskólans sótti fræðslufundi náms- og starfsráðgjafa árið 2012. 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. Könnun var send á 73 notendur þjónustunnar. Svarhlutfall var 35,6%. Helstu
niðurstöður voru þær að 69% þeirra sem tóku þátt hafa ekki lokið framhaldsskóla. Langflestir
komu til ráðgjafa til að taka áhugasviðskönnun eða til að kanna möguleika á námi. Allir sem tóku
þátt voru ánægðir með þjónustu náms- og starfsráðgjafa Farskólans árið 2012. Sjá mynd 9.
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Mynd 9. Myndin sýnir hversu ánægðir notendur náms- og starfsráðgjafarinnar voru með þjónustuna.
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5. Háskólanám
Formlegt háskólanám í tengslum við Farskólann hófst á Norðurlandi vestra haustið 2002 þegar
Farskólinn gerði formlega samstarfssamninga við íslensku háskólana. Farskólinn sendi einnig
fulltrúa sína til viðræðna við forstöðumenn sveitarfélagana á svæðinu um háskólanámið og
verkefni tengd því. Frá haustinu 2002 hafa verið starfrækt námsver og námsstofur á fjórum
stöðum á Norðurlandi vestra sem allar bjóða upp á góða fjarfundabúnaði og aðstöðu til náms.
Sjá nánar í töflu 3.
Tafla 3. Yfirlit yfir námsver og námsstofur á Norðurlandi vestra.

Námsver og námsstofur á Norðurlandi vestra
Staðir
Umsjónarmenn
Staðsetning
Hvammstangi Sigríður Tryggvadóttir
Höfðabraut 6
Blönduós
Þórhalla Guðbjartsdóttir
Grunnskólinn
Ásgerður Pálsdóttir hjá stéttarfélaginu Samstöðu. Þverbraut 1
Skagaströnd Björn Ingi Óskarsson
Einbúastíg 2
Sauðárkrókur Jóhann Ingólfsson og Halldór B. Gunnlaugsson
Við Faxatorg
Sveitarfélögin, hvert á sínum stað, sjá um rekstur námsveranna. Á Hvammstanga og
Skagaströnd eru starfsmenn í hlutastarfi hjá sveitarfélaginu. Á Blönduósi gerði sveitarfélagið
samning við stéttarfélagið Samstöðu um að hafa daglega umsjón með námsverinu. Á Blönduósi
hefur verið stofnað Þekkingarsetur og má gera ráð fyrir breytingum þar á fyrirkomulagi
háskólanáms í kjölfarið.
Á undanförnum árum hefur Farskólinn keypt nýja fjarfundabúnaði ásamt hliðarbúnuðum í öll
námsver á Norðurlandi vestra. Gert er ráð fyrir að háskólanámið hafi forgang í búnaðina.
Þegar námsverin og námsstofurnar voru settar á fót 2002 var þeirri hugmyndafræði fylgt að
þátttakendur sjálfir væru sem mest sjálfbjarga; lærðu á fjarfundabúnaðina og fengju lykla. Þetta
hefur gengið eftir.
Á Norðurlandi vestra voru 84 fjarnemar í grunnnámi árið 2012 (miðað við þá sem taka próf).
Flestir þeirra voru á Sauðárkróki. Fjarnemar nýttu sér aðstöðu í námsverunum (Hvammstangi,
Blönduós, Skagaströnd og Sauðárkrókur) með einum eða öðrum hætti: 38 nemar sóttu tíma
sem sendir voru út í fjarfundabúnaði og aðrir komu og lærðu í námsverunum og enn fleiri komu
og tóku próf. Fjarnemum stóð stóð ýmis þjónusta til boða og má þar nefna náms- og
starfsráðgjöf, námskeið vegna prófkvíða og námstækni, tölvuaðstoð og aðstoð vegna verkefna.
Árið 2012 voru tekin samtals 398 (299 árið 2011) háskólapróf í námsverum og námsstofum á
Norðurlandi vestra og þar af 307 á Sauðárkróki. Þessar tölur eru ekki tæmandi. Í töflu 4 má sjá
skiptingu prófa á milli staða.
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Tafla 4. Fjöldi skráðra prófa í námsverum eftir stöðum árið 2012.

Staðir
Námsverið á Faxatorgi - Sauðárkrókur
Hvammstangi
Blönduós
Skagaströnd
Samtals:

Háskólapróf
307
36
34
21
398

Farskólinn sendi sveitar- og bæjarstjórum drög að samstarfssamningum vegna háskólanámsins
og var unnið eftir þeim árið 2012. Farskólinn gaf út sérstakt háskólablað til að kynna
háskólanám í fjarnámi skólaárið 2012 – 2013. Í blaðinu kynntu háskólarnir það fjarnám sem var
í boði skólaárið 2012 – 2013 ásamt því að viðtöl voru við háskólanemendur.

Úr háskólablaði 2012.
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6. 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 keypti enga nýja fjarfundabúnaði til afnota í námsverunum árið 2012 enda nýbúið að
endurnýja fjarfundabúnaði í öllum námsverunum 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 36 fartölvur sem nýtast bæði háskólanemum og til kennslu á námskeiðum.
Fartölvurnar eru staðsettar í námsverunum. Elstu tölvurnar eru frá árinu 2006. 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 skrifstofu
húsbúnaður er til staðar á Sauðárkróki fyrir fjóra til fimm starfsmenn ásamt tölvubúnaði og
ljósritunarvél. Farskólinn gerði leigusamning við Tengil ehf. um ljósritunarvél. Tengill sér um
rekstur vélarinnar.

6.1 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.
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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7. Gæðastarf – viðurkenning fræðsluaðila
Árið 2012 lauk innleiðingu EQM gæðakerfisins (Europian Quailti Mark). „EQM er gagnsætt
matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum ...
EQM tekur mið af: 1) gæðum þjónustunnar sem fræðsluaðili veitir, 2) innri gæðastjórnun og
verklagsreglum fræðsluaðila, 3) hvernig núverandi starfshættir samræmast viðurkenndum
gæðaviðmiðum“ (Sótt á vefinn 9. maí 2012 af http://frae.is/recall/).
Farskólinn fékk formlega viðurkenningu EQM við lok ársins 2012 frá Fræðslumiðstð
atvinnulífsins. Viðurkenningin var afhent í húsakynnum Fræðslumiðstöðvarinnar 11. janúar
2013. Gert er ráð fyrir formlegri úttekt á hverju ári næstu þrjú árin. Sjá mynd 10. Bryndís
Þráinsdóttir hefur stýrt gæðamálum inna Farskólans.

Mynd 10. Formleg viðurkenning um Evrópska gæðamerkið EQM.

Farskólinn sótti um formlega viðurkenningu sem fræðsluaðili til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins í október 2012. Viðurkenningin var formlega veitt í byrjun árs 2013.
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8. Samstarf og verkefni
8.1 Kvasir og Leikn
Farskólinn var aðili að Kvasi en Kvasir eru samtök fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á Íslandi.
Samtals eru stöðvarnar ellefu að tölu og mynda þéttriðið net hringinn í kringum landið. Sjá mynd
11.

Í stjórn Kvasis fyrri hluta ársin sátu Hulda
Ólafsdóttir frá Mími - símenntun í
Reykjavík, Bryndís Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri Farskólans sem formaður og
Guðjónína Sæmundsdóttir. Á aðalfundi
Kvasis vorið 2012 var Guðjónína kosin
formaður og Sólveig Snæbjörnsdóttir frá
Framvegis kom ný inn. Sólveig hætti
störfum í nóvember og Valgerður
Guðjónsdóttir frá Visku í Vestmannaeyjum
kom inn í stjórn. Kvasir hélt vorfund sinn í
Reykjavík í apríl en haustfundinn á Ísafirði
í byrjun október.
Mikil gróska var í starfsemi Kvasis. Haldnir
voru
fundir
með
Fræðslusjóði,
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Stýrineti
stjórnarráðsins vegna 2020. Auk þess sem stjórn Kvasis skipulagði fund sem haldinn var í
Blönduvirkjun með fulltrúum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Helstu verkefni Kvasis
á árinu 2012 voru:
Mynd 11. Staðsetning fræðslu- og
símenntunarmiðstöðva á Íslandi.






Samræming á upplýsingum vegna ársreikninga, ársskýrslna og áætlana.
Fundir vegna Sóknaráætlana 2020 með Stýrineti stjórnarráðsins.
Þróun nemendabókhaldskerfis og tillögur að verðlagningu námsleiða FA.
Umsóknir um þróunarverkefni.

Heimasíða Kvasis er: www.fraedslumidstodvar.is. Þar má meðal annars lesa árskýrslur samtakanna.
Leikn
Farskólinn er aðili að Leikn en Leikn eru samtök fullorðinsfræðsluaðila (framhaldsfræðslu) á
Íslandi. Formaður Leiknar er Iðunn Antonsdóttir. Heimasíða Leiknar er: www.leikn.is.
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8.2 Aðrir samstarfsaðilar
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 námskeiðum Farskólans komu einnig margir þaðan. Leiðbeinendur komu einnig frá Hólaskóla –
Háskólanum á Hólum og grunnskólum á svæðinu. Farskólinn hélt einnig mörg námskeið í
skólum á Norðurlandi vestra.
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.
Vinnumálastofnun
Farskólinn og Vinnumálastofnun Norðurlands vestra voru í samstarfi á árinu. Árið 2012
skipulagði Farskólinn Frumkvöðlasmiðju á Blönduósi að frumkvæði Vinnumálastofnunar fyrir
atvinnuleitendur. Auk þess sendi stofnunin skjólstæðinga sína á önnur námskeið hjá
Farskólanum.
Fjölmennt
Árið 2012 voru haldin tvö leiklistarnámskeið í samstarfi við Fjölmennt fullorðinfræðslu fatlaðra.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið - Íslenska fyrir útlendinga
Námskeið í íslensku fyrir útlendinga var haldið á Sauðárkróki. Leiðbeinandi var Þorgerður
Jóhannesdóttir. Mikil eftirspurn var eftir námskeiðinu við upphaf þess en einungis fimm
útskrifuðust að lokum.
Þekkingarsetrið á Blönduósi
Farskólinn er stofnaðili að Þekkingarsetrinu á Blönduósi. Háskóladeild Mennta- og
menningarmálaráðuneytisins lagði mikla áherslu á það við heimamenn á Blönduósi að
Farskólinn yrðir samstarfsaðili og gekk það eftir.

8.3 Verkefni
Markviss
Halldór B. Gunnlaugsson og Jóhann Ingólfsson hófu vinnu við Markviss verkefni í Loðskinn
vorið 2012. Ekki náðist að klára verkefnið á árinu. Hjá Farskólanum starfar einn fullgildur
Markviss ráðgjafi.
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IPA umsókn
Farskólinn er samstarfsaðili að IPA umsókn. Verkefnið kallast „Ungt fólk alls staðar“ eða „Youth
everywhere“. Samstarfsaðilar eru: SSNV – samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, Vinnumálastofnun auk Farskólans.
Þróunarstyrkur vegna þjónustuverkefnis
Farskólinn sótti um styrk til Þróunarsjóðs vorið 2012 ásamt Símenntunarmiðstöðinni á
Vesturlandi og Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Verkefnið sem hlaut styrk að upphæð 963.000 kr.
kallast „Við erum hér fyrir þig“ og er markhópurinn starfsfólk sem sinnir þjónustu innan
ferðaþjónustunnar. Halldór B. Gunnlaugsson stýrir verkefninu fyrir hönd Farskólans. Verkefninu
lýkur í júní 2013.
Verkefnahópur um „Nýskipan
starfsmenn í ferðaþjónustu“

náms

innan

framhaldsfræðslunnar

fyrir

almenna

Halldór B. Gunnlaugsson sat í verkefnahópi um „nýskipan náms innan framhaldsfræðslunnar
fyrir almenna starfsmenn í ferðaþjónustu“, fyrir hönd Kvasis – samtaka fræðslu- og
símenntunarmiðstöðva. Samstarfssamning um skil á ákveðnum verkþáttum gerðu
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Menntaskólinn í Kópavogi og Farskólinn. Verkefninu lýkur í
maílok 2013.
Fundir og ráðstefnur
Framkvæmdastjóri sótti nokkra fundi og ráðstefnur á árinu 2012. Má þar nefna: Námskeið um
þrepaskiptingu náms, ráðstefnu um fullorðna námsmenn, ráðstefnu um starfsmenntun, fund um
gæðaviðmið námsskráa, ráðstefnu um gæðaviðmið til framtíðar – samspil atvinnulífs og skóla
og ársfund FA í Reykjavík.
.
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9. Starfið framundan í Farskólanum
Í upphafi ársins 2013 var gerður samningur við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um að kenna
nokkrar námsleiðir. Fyrst er að nefna áframhald tveggja námsleiða sem hófust á haustmánuðum
2012 en þar er um að ræða: Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum 5 og Sterkari
starfsmann. Auk þess sótti Farskólinn um að kenna Nám og þjálfun í almennum bóklegum
greinum 6, Skrifstofuskólann og þrjár opnar smiðjur. Þjónustunámskeið fyrir starfsfólk í
ferðaþjónustu verður haldið í maí.
Fræðsluverkefninu Eflum Byggð í Húnaþingi vestra lýkur formlega í maí 2013 og skýrsla um
verkefnið kemur út í júní.
Áfram verður boðið upp á náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna.
Gæðahandbók verður tilbúin í júní og tilbúin til notkunar frá og með næsta skólaári.
„Tilraunaverkefni á Norðurlandi vestra um hækkað menntunarstig fólks á vinnnumarkaði“ hófst
með fundi á Bifröst 10. maí. Framkvæmdastjóri Farskólans er varamaður í verkefnastjórn fyrir
hönd fræðslu- og símenntunarmiðstöðva í Norðvestur kjördæmi. Í skipunarbréfi segir meðal
annars að verkefnið sé til að:






Kanna eftirspurn og þörf meðal einstaklinga á vinnumarkaði fyrir menntun og gera
tillögur að nýjum námsleiðum ef þörf reynist.
Stuðla að auknu samstarfi framhaldsfræðsluaðila, framhaldsskóla og háskóla um
menntun á vinnumarkaði.
Þróa og gera tilraunir með aðferðir sem auðvelda mat á fyrra námi og reynslu inn í hið
hefðbundna skólakerfi og gera tillögu um framtíðarskipan þeirra mála.
Kanna þörf fyrir námsstyrki, þróa og prófa útfærslur á slíku kerfi í framhaldi af þeirri
tilraun sem gerð var í átakinu „Nám er vinnandi vegur“.
Meta kostnað við einstaka verkefni og verkefnaþætti.

Miklar vonir eru bundnar við verkefnið af Farskólans hálfu og að markmið þess náist.
Áherslur verða á heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir.
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Lokaorð

Farskólinn stendur á tímamótum. Það er ekki úr vegi að velta fyrir sér hlutverki hans og hvort
hann eigi sama erindi nú og fyrir 20 árum, þegar til hans var stofnað af miklum eldmóði.
Íbúum á Norðurlandi vestra hefur fækkað um 8,6% frá árinu 1999. Þessi fólksfækkun er
áhyggjuefni fyrir Norðurland vestra. Þessi fólksfækkun skýrir að hluta til hvers vegna náms- og
starfsráðgjöf gengur ekki sem skildi á starfssvæði Farskólans ásamt því að atvinnutækifæri eru
tiltölulega fá á svæðinu.
Vinnumarkaðurinn hefur tekið breytingum. Í náinni framtíð er gert ráð fyrir að vinnumarkaðurinnn
þurfi á betur menntuðu fólki að halda og má þar til dæmis nefna aukna verk- og tæknimenntun.
Þar hefur Farskólinn hlutverki að gegna, sem er að bjóða upp á nám fyrir þá sem vilja auka
menntun sína, annað hvort til að styrkja sig á vinnumarkaði eða til áframhaldandi náms, hvort
heldur sem er innan framhaldsskólans eða háskólans.
Niðurstaðan er sú að Farskólinn á enn erindi við íbúa á Norðurlandi vestra. Framundan eru
krefjandi og spennandi verkefni sem stjórn og starfsfólk Farskólans munu takast á við með
ánægju og af krafti.
Stjórn Farskólans þakkar samstarfsaðilum Farskólans gott samstarf á árinu 2012.

Sauðárkrókur í maí 2013.
Fyrir hönd stjórnar Farskólans

______________________________________________
Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri.
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Fylgiskjöl
Tafla 5. Námskeið í Farskólanum vorið 2012
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Farskólinn - námskeið á vorönn 2012
Heiti námskeiðs
Hvar
Nem Kest Nemst Kon Karl
Austurlenskir réttir
Hvammstangi
11
5
55 11
0
Austurlenskir réttir
Sauðárkrókur
6
5
30
5
1
Átthagafræði - Eflum Byggð
Hvammstangi
8
26
208
5
3
Berjarunnar og ávaxtatré
Sauðárkrókur
18 4,5
81 14
4
Bjórnámskeið
Hólar
3
13
39
0
3
Bókhald - Eflum Byggð
Hvammstangi
8
40
320
5
3
Bókhaldsnámskeið
Sauðárkrókur
6
40
240
5
1
Brauðbakstur
Hvammstangi
16
6
96 16
0
Frumkvöðlasmiðja - VMST
Blönduós
15 100
1500
8
7
Horn og bein
Sauðárkrókur
9
8
72
8
1
Ísnámskeið
Hvammstangi
6
8
48
6
0
Ítölsk vín og matur
Sauðárkrókur
18
6
108
9
9
Landnemaskólinn - framhald
Blönduós
10
60
600
9
1
Leiklistarnámskeið - Fjölmennt
Sauðárkrókur
9
20
180
6
3
Ljósmyndanámskeið - byrjendur
Sauðárkrókur
11
10
110
4
7
Ljósmyndanámskeið - framhald
Sauðárkrókur
7
10
70
5
2
Ljósmyndanámskeið - framhald
Hvammstangi
6
10
60
4
2
Matjurtagarðurinn þinn
Sauðárkrókur
13 4,5
58,5 12
1
Málmsmíðanámskeið
Sauðárkrókur
8
53
424
1
7
Myndlistarnámskeið
Sauðárkrókur
10
20
200
8
2
Nám og þjálfun 4 - framhald
Sauðárkrókur/Blö.
19 150
2850 13
6
Saumanámskeið - hópur 1
Blönduós
5
14
70
5
0
Saumanámskeið - hópur 2
Blönduós
7
14
98
7
0
Silfursmíði
Sauðárkrókur
4
12
48
4
0
Skyndihjálp - hópur 1
Hvammstangi
7
4
28
7
0
Skyndihjálp - hópur 2
Hvammstangi
7
4
28
7
0
Tapasnámskeið
Blönduós
12 4,5
54 12
0
Tapasnámskeið
Varmahlíð
11 4,5
49,5 11
0
Tölvunámskeið - iðnaðarm
Sauðárkrókur
13
60
780
4
9
Úr neista í nýja bók
Sauðárkrókur
14
8
112
9
5
Vídeovélar
Sauðárkrókur
8
6
48
0
8
Þjónustunámskeið - hópur 1
Blönduós
15
7
105 13
2
Þjónustunámskeið - hópur 2
Blönduós
18
7
126 11
7
Þjónustunámskeið
Sauðárkrókur
21
7
147 20
1
Samtals
359 751
9043 264 95
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Tafla 6. Námskeið í Farskólanum haustið 2012
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Farskólinn - námskeið á haustönn 2012
Heiti námskeiðs
Hvar
Nem Nem Kest Nemst Kon Karl
Bjórgerð
Hólar
4
4 13
52
4
Fagnámskeið 3
Hvammstangi
8
8 66
528
8
0
Fagnámskeið fyrir leikskóla
Sauðárkr/Blönduós
5
5 116
580
5
0
Flökun fyrri hópur
Sauðárkrókur
10
10
5
50
0 10
Flökun seinni hópur
Sauðárkrókur
9
9
5
45
1
8
Grunnnámskeið fyrir fiskv fólk
Sauðárkrókur
12
12 60
720
7
5
Grunnnámskeið fyrir fiskv fólk erl
Sauðárkrókur
6
6 60
360
2
4
Heitreyking
Varmahlíð
11
11
6
66
5
6
Hugleiðsla
Sauðárkrókur
8
8 4,5
36
8
0
Íslenska fyrir útlendinga
Sauðárkrókur
7
7 36
252
3
4
Leiklistarnámskeið - Fjölmennt
Sauðárkrókur
10
10 20
200
6
4
Myndlistarnámskeið - málun
Sauðárkrókur
9
9 20
180
9
0
Nám og þjálfun
Sauðárkrókur
0
enska 102 Nemendur samkv
20
14 34
476 12
8
íslenska 102 neafnalista 20
6 34
204
stærðfræði 102
11 40
440
enska 202
12 34
408
Saumanámskeið
Sauðárkrókur
6
6 18
108
6
0
Spænska
Skagaströnd
8
8 20
160
5
3
Sterkari starfsmaður
Sauðárkr/Blönduós
11
11 75
825 10
1
Tölvunámskeið - Eflum Byggð
Hvammstangi
8
8 40
320
5
3
Tölvunámskeið - Eflum Byggð
Hvammstangi
11
11 40
440
5
6
Tölvunámskeið - iPad
Sauðárkrókur
19
19
3
57 17
2
Tölvunámskeið KS - A hópur
Sauðárkrókur
13
13 20
260
3 10
Tölvunámskeið KS - B hópur
Sauðárkrókur
14
14 20
280
2 12
Tölvunámskeið eldri borgara
Sauðárkrókur
9
9 30
270
5
4
Útskurður
Sauðárkrókur
12
12 15
180
4
8

Samtals

230

36
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Fjöldi þátttakenda, kennslustunda og nemendastunda frá 2003
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Mynd 12. Myndin sýnir fjölda þátttakenda árin 2003 – 2012.
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Mynd 13. Myndin sýnir fjölda kennslustunda árin 2003 – 2012.
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Nemendastundir
30000

26528
24085

25000
20000

21270
18100

16680

16540

13740

15000
10000

25842

Nemendastundir

11243
8913

5000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mynd 14. Myndin sýnir fjölda nemendastunda árin 2003 – 2012.
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