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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 Skagfirðinga,
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 2014 voru íbúar 7.080 (7.271
árið 2013) að tölu (Heimild: Hagstofa Íslands) Sjá kort
af starfssvæði Farskólans.

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 2014 sátu í stjórn
Farskólans:

Stofnun/samtök
Stéttarfélögin
Fyrirtæki og stofnanir
Sveitarfélög
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Hólaskóli – háskólinn á Hólum

Kort af starfssvæði Farskólans.

Aðalfulltrúar
Ásgerður Pálsdóttir
Guðrún Sighvatsdóttir
Inga Huld Þórðardóttir
Ingileif Oddsdóttir
Erla Björk Örnólfsdóttir

Varafulltrúar
Þórarinn Sverrisson
Herdís Klausen
Hörður Ríkharðsson
Þorkell Þorsteinsson
Hjördís Gísladóttir

Formaður stjórnar var Ásgerður Pálsdóttir, fulltrúi Samstöðu, stéttarfélags.
Árið 2014 voru haldnir þrír formlegir stjórnarfundir. Auk þess var aðalfundur haldinn 30. apríl og
vorfundur Farskólans, sem var stefnumótunarfundur, var haldinn 27. júní í sal Samstöðu á
Blönduósi. Framkvæmdastjóri upplýsti stjórnarmenn reglulega um starfsemina.
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Starfsfólk
Árið 2014 voru átta einstaklingar á launaskrá hjá Farskólanum í um 5,5 stöðugildum. Starfsmenn
voru:









Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi (100% til 31. júlí 2014 og verktaki eftir
það).
Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri (100%).
Gígja Símonardóttir, þjónustustjóri (80% frá 1. febrúar).
Halldór B. Gunnlaugsson, verkefnastjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).
Hörður Ríkharðsson, sérstakur fræðsluerindreki (50% frá 1. febrúar – 31. júlí).
Jóhann Ingólfsson, verkefna- og tæknistjóri og umsjónarmaður háskólanáms (100%).
Ólafur Bernódusson, verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafi, Skagaströnd (12,5%).
Þráinn Svan Gíslason. Gæsla með kvöldnámskeiðum á Faxatorgi (tímabundið).

Aðalheiður

Bryndís

Gígja

Hörður

Halldór

Jóhann

Ólafur

Þráinn

Tveir starfsmenn skiptu með sér umsjón með háskólanámi hjá Farskólanum. Auk þess tók
Farskólinn þátt í að kosta hálft starf verkefnastjóra á Skagaströnd á móti sveitarfélaginu
Skagaströnd og Fræðasetri Háskóla Íslands á Skagaströnd, samkvæmt samningi þar um. Þráinn
Svan Gíslason var ráðinn tímabundið til að fylgjast með kvöldnámskeiðum á Faxatorgi vor og
haust 2014. Hörður Ríkharðsson var ráðinn sem fræðsluerindreki í tengslum við „Menntun núna
í Norðvesturkjördæmi“. Hann lét af störfum eftir sex mánaða starf.
Verktakar vegna námskeiða og raunfærnimats voru rúmlega 50 talsins og námi greiðslur til þeirra
tæplega 14 milljónum króna árið 2014. Langflestur verktakar komu af Norðurlandi vestra.
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Fjárframlög árið 2014
Í þessum kafla er fjallað um styrki og fjárframlög til Farskólans frá hinu opinbera með áherslu á
mennta- og menningarmálaráðuneytið. Fjallað er um aðra styrki samhliða umfjöllun um
viðkomandi verkefni síðar í Ársskýrslunni.
Á fjárlögum fyrir árið 2014 fékk Farskólinn styrki til reksturs Farskólans og eflingar háskólanáms
að upphæð 30,8 milljónir króna. 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
2014 heldur greiddi Fjölmennt samkvæmt reikningi. Stofnaðilar greiddu vildargjöld til Farskólans
samkvæmt ákvörðun aðalfundar 2014. Nánari upplýsingar um styrki og framlög vegna verkefna
má sjá í ársreikningi fyrir 2014. Sjá töflu 1.
Tafla 1. Taflan sýnir helstu framlög og styrki frá hinu opinbera til verkefna á vegum Farskólans árið 2014.

Framlag frá
Verkefni
Mennta- og menningarmálaráðuneytið Rekstur, háskólanám, íslenska fyrir
útlendinga og „Menntun núna í
Norðvesturkjördæmi“, málþing.
Stofnaðilar
Greitt vildargjald stofnaðila
Fræðslusjóður
Vottaðar námsleiðir FA*, Náms- og
starfsráðgjöf, raunfærnimat og
tilraunaverkefni (uppgjör)
Samtals:

Styrkupphæð
49.057.490,-

1.505.600,20.456.573,-

71.019.663,-**

*Framlag Fræðslusjóðs fyrir árið 2014 var í upphaflegum samningi 11.710.000 kr. en Farskólinn
endurgreiddi Fræðslusjóði 37.000 kr. **Ekki er tekið tillit til þeirra fjármuna sem færðir voru yfir áramótin
2014/2015 vegna verkefna sem unnin eru árið 2015.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið
Á Fjárlögum 2014 var framlag til Farskólinn samtals 30,8 milljónir króna. Nýr samningur var
undirritaður við Mennta- og menningarmálaráðuneytið 18. desember 2014, sem gildir frá 1. janúar
2015 til 31. desember 2018. Í samningnum segir meðal annars í 1. grein, um markmið og
starfsemi, 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 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 2014).
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Samkvæmt samningnum í gegnum svokallaða Norðvesturnefnd frá árinu 2008 er gert ráð fyrir
einu stöðugildi hjá Farskólanum til að efla háskólanám á Norðurlandi vestra. Fjármunir vegna
þess komu til Farskólans með áðurnefndum samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið.

Stofnaðilar
Á aðalfundi Farskólans árið 2011 var samþykkt að vildargjöld til Farskólans skyldu lækka um 30%
frá því sem þá var. Samþykktin var enn í gildi árið 2014. Samkvæmt ársreikningi 2014 námu
greidd vildargjöld til Farskólans frá þessum aðilum 1.505.600 kr.

Frá aðalfundi Farskólans vorið 2014.
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Um fræðslustarfið - tölfræði
Árið 2014 gaf Farskólinn út tvo Námsvísa; í janúar og í september. Í námsvísunum kynnti
Farskólinn alla þá þjónustu sem skólinn veitir ásamt því að auglýsa námskeið komandi annar.

Námsvísar Farskólans árið 2014.

Þeir sem komu að kennslu á námskeiðum voru langflestir verktakar og búsettir á starfssvæði
Farskólans.
Í eftirfarandi undirköflum er fræðslustarfið sett fram með hjálp lýsandi tölfræði. Í viðauka við
Ársskýrsluna má sjá frekari 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 2014 voru haldin samanlagt 50 námskeið, 32 námskeið á vorönn og 18 námskeið á
haustönn. Í viðauka (Töflur 9 og 10) eru öll námskeiðin talin upp ásamt nánari upplýsingum um
þau. Námskeiðum fækkaði um fimm á milli ára. Sjá nánar mynd 1.
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Mynd 1. Myndin sýnir fjölda námskeiða frá 2003 – 2014.
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Námskeiðsflokkar
Námskeið Farskólans árið 2014 voru, eins og undanfarin ár, flokkuð í eftirfarandi 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 og þjónustunámskeið.
Íslenskunámskeið sem styrkt voru sérstaklega af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
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 málmsmíði og fatasaumi. Síðastnefndu námskeiðin voru hins vegar
flokkuð hér sem tómstundanámskeið. Sjá nánar um fjölda námskeiða í hverjum flokki á
mynd 2.
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Mynd 2. Myndin sýnir fjölda námskeiða eftir flokkum árin 2010 til 2014.
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Fjöldi námskeiða eftir sveitarfélögum
Flest námskeið voru haldin í Skagafirði eða 32. Í Húnaþingi vestra voru haldin fimm námskeið og
sex á Blönduósi. Fjögur námskeið; Nám og þjálfun 7 og 8 og tveir Skrifstofuskólar voru haldin á
tveimur til þremur stöðum samtímis í gegnum fjarfundabúnað. Sjá nánar á mynd 3.
Húnaþing vestra

4 5

6

Blönduós

21

Húnavatnshreppur
Skagaströnd

32

Skagafjörður
Sauð, Blö, Skag, Hva

Mynd 3. Myndin sýnir fjölda námskeiða í hverju sveitarfélagi fyrir sig á Norðurlandi vestra árið 2014.

Kennslu- og nemendastundir
Árið 2014 voru kennslustundir á námskeiðum 1.709 að tölu (1.681 árið 2013). Hver kennslustund var 40 mínútur að lengd.
Árið 2014 voru nemendastundir 16.100 og fækkaði nemendastundum um rúmlega 5% 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.
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Mynd 4. Myndin sýnir hvernig nemendastundir skiptast á milli námskeiðsflokka árin 2010 til 2014.
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Námsmenn
Árið 2014 stunduðu 490 (578 árið 2013) námsmenn nám í Farskólanum. Námsmönnum fækkaði
um rúmlega 15% á milli ára. Mynd 5 sýnir fjölda námsmanna eftir námskeiðsflokkum síðustu fimm
árin.
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Mynd 5. Myndin sýnir fjölda námsmanna eftir flokkum árin 2010 til 2014.

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.
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Mynd 6. Myndin sýnir fjölda námsmanna í prósentum talið eftir póstnúmerum þeirra
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Skipting milli kynja
Árið 2014 voru námsmenn í Farskólanum samtals 490 (578 árið 2013); konur voru 333 og karlar
voru 157. Mynd 7 sýnir fjölda kvenna og karla á námskeiðum Farskólans og þróunina á
námskeiðssókn eftir kynjum. Karlar voru 32% námsmanna.
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Mynd 7. Fjöldi karla og kvenna og skipting á milli kynja undanfarin 10 ár eða frá 2004 – 2014.

Aldur námsmanna
Árið 2014 var meðalaldur námsmanna Farskólans 42 ár (44 ár 2013). Flestir námsmenn voru 54
ára. Yngsti námsmaðurinn var 14 ára (14 ára 2013) og sá elsti var 77 ára (80 ára 2013).

Frá námskeiði fyrir dyraverði haustið 2014.
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Fræðslustarfið - námskeið
Vottaðar námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins
Árið 2014 námu framlög Fræðslusjóðs vegna vottaðra námsleiða 11.710.00 kr. (10.000.000 kr.
árið 2013). Þar sem ekki náðst að uppfylla markmið varðandi kennslu vottaðra námsleiða endurgreiddi Farskólinn Fræðslusjóði 37.000 kr.(1.420.000 kr. árið 2013) í lok ársins 2014. Framlög
vegna vottaðra námsleiða FA urðu því eftir uppgjör: 11.673.000 kr.
Árið 2014 voru kenndar í Farskólanum fimm námsleiðir Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (sjö
námskrár árið 2013). Mennta- og menningarmálaráðuneytð hefur samþykkt að meta megi námsleiðirnar til framhaldsskólaeininga. Sjá töflu 2.
Tafla 2. Vottaðar námsleiðir FA, styrktar úr Fræðslusjóði, sem kenndar voru 2014.

Námsleið FA
Nám og þjálfun (7), seinni hluti.
Nám og þjálfun (8), fyrri hluti.
Skrifstofuskólinn 1
Skrifstofuskólinn 2
Grunnmenntaskólinn – fyrsti hluti

Fjöldi
stunda
150
85
240
240
125

Hvar haldin

Athugasemdir

Sauðárkrókur, Blönduós.
Sauðárkr., Blönduós, Skagastr.
Sauðárkr., Blönduós, Hvammst.
Sauðárkrókur, Blönduós.
Sauðárkrókur

Fjarfundabúnaður.
Fjarfundabúnaður.
Fjarfundabúnaður.
Fjarfundabúnaður.
Hluti Fisktæknináms

Jóhann Ingólfsson hafði umsjón með Skrifstofuskólunum og Halldór Gunnlaugsson hafði umsjón
með Námi og þjálfun og Grunnmenntaskólanum (Fisktækninám).

Starfstengd námskeið – námskeið til að efla persónulega færni
Nokkur námskeið sem haldin voru árið 2014 má tengja beint störfum þátttakenda. Farskólinn
lagði áherslu á að sinna ört vaxandi ferðaþjónustu á starfssvæði sínu. Fyrir stjórnendur
ferðaþjónustunnar voru haldin tvö námskeið; „Samskipti og stjórnun“ og „markaðssetning á
netinu“. Fyrir almenna starfsmenn í ferðaþjónustugreinum voru haldin námskeið í „ensku“ og
„þjónustu við viðskiptavininn“. Einnig voru haldin námskeið í rafsuðu, rennismíði, dyravörslu,
launabókhaldi og fleiru.

Íslenska sem annað mál
Árið 2014 voru haldin sjö námskeið í íslensku fyrir fólk af erlendu bergi brotið. Námsmenn voru
samtals 73 að tölu; 55 konur og 18 karlar. Meðalaldur námsmanna í íslensku var 36 ár.
Fimm námskeið voru haldin á vorönn og tvö á haustönn. Fjögur námskeið voru haldin á
Sauðárkróki. Leiðbeinandi var Sara Níelsdóttir, framhaldsskólakennari. Tvö íslenskunámskeið
voru haldin á Blönduósi. Leiðbeinendur voru Sigrún Þórisdóttir, sérkennari og náms- og
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starfsráðgjafi og Hörður Ríkharðsson, verkefnastjóri og grunnskólakennari. Á Hvammstanga var
haldið eitt námskeið og var Sigrún Þórisdóttir leiðbeinandi. Sjá mynd 8 um búsetu námsmanna.

11% 7%

12%
29%

38%

Hvammstangi
Blönduós
Varmahlíð
Sauðárkrókur

3%

Sauðárkrókur dreif

Mynd 8. Myndin sýnir búsetu námsmanna í íslensku árið 2014.

Á fjórum þessara námskeiða var aðstoðarkennari eða túlkur og var það nýmæli sem þótti takast
vel. Farskólinn sótti um í svokallaðan „30 milljón króna pott“ í tengslum við „Menntun núna í
Norðvesturkjördæmi“ og fékk samþykki fyrir kostnaði vegna launa tveggja aðstoðarkennara eða
sem svarar 480.000 kr. og var 80% upphæðarinnar eða 384.000 kr. greidd á haustmánuðum.
Annað ofangreindra íslenskunámskeiða á Blönduósi var haldið fyrir starfsmenn SAH afurða, á
vinnustað þeirra og var það sérstakt tilraunanámskeið í tengslum við „Menntun núna í
Norðvesturkjördæmi“. Hörður Ríkharðsson, leiðbeinandi, skilaði sérstakri skýrslu vegna
námskeiðsins til verkefnastjóra „Menntun núna“.
Verkefnastjóri íslenskunámskeiðanna var Jóhann Ingólfsson.

Fjölmennt - námskeið
Í samvinnu við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra voru haldin sex námskeið árið 2014. Tvö
námskeið í skyndihjálp, þrjú í tölvum og spjaldtölvum og eitt námskeið á haustönn tengt
jólaundirbúningi. Á vorönn kenndu leiðbeinendur meðal annars á heimilum þátttakenda. Það gaf
góða raun. Verkefnastjóri á vorönn var Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi.
Farskólinn gerði samning við Fjölmennt árið 2014 um að vinna samkvæmt reikningi og gekk það
eftir.

Frá námskeiði í skyndihjálp með skjólstæðingum Fjölmenntar.
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Tómstundanámskeið
Árið 2014 voru haldin 16 tómstundanámskeið. Námskeið tengd matargerð og saumum voru
vinsæl. Sem dæmi má nefna að hjá saumastofunni Kidka á Hvammstanga voru haldin þrjú
námskeið þar sem þátttakendur lærðu að sauma flíkur úr ullarvoð. Tvö námskeið fyrir
hundaeigendur um þjálfun hunda þeirra voru haldin á Sauðárkróki og eru fleiri slík námskeið á
döfinni um allt svæðið. Fleiri tómstundanámskeið má nefna, svo sem eins og námskeið í bólstrun,
hugleiðslu, jóga, skapandi skrifum og fleira.

Frá námskeiðinu „Saumað úr ullarvoð“ sem haldið var hjá Kidka á Hvammstanga vorið 2014.

Vinnumálastofnun - námskeið
Að frumkvæði Vinnumálastofnunar skipulagði Farskólinn námskeiðið „Verkfærakistan“.
Vinnumálastofnun sendi einnig nokkra af sínum skjólstæðingum á önnur námskeið, eins og „Nám
og þjálfun í almennum bóklegum greinum“ og í „Skrifstofuskólann“. Atvinnuleysi hefur mælst
hlutfallslega minnst á starfssvæði Farskólans undanfarin ár miðað við aðra landshluta. Verkefni
tengd atvinnuleitendum hafa því verið tiltölulega fá.
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Náms- og starfsráðgjöf
Farskólinn gerði samning við FA vegna náms- og starfsráðgjafar árið 2014. Samningurinn hljóðaði
upp á 4.173.373 kr. (2.450.000 kr. árið 2013). Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi,
lét af störfum 31. júli eftir eitt ár í starfi hjá Farskólanum en starfaði sem verktaki út árið. Á
haustmánuðum fékk Farskólinn meðal annars til liðs við sig ráðgjafana Heimi Haraldsson og
Kristínu B. Gunnarsdóttur frá SÍMEY – símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar til að aðstoða við
raunfærnimat í slátrun.
Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að veita ráðgjöf og hvatningu bæði til einstaklinga innan
markhópsins og fyrirtækja; taka viðtöl, leiðbeina á námskeiðum ásamt fleiru. Ráðgjafinn er einnig
lykilaðili í verkefnum tengdum raunfærnimati. Árið 2014 tókst að uppfylla þau markmið sem sett
voru í samningi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um fjölda viðtala. Samtals voru tekin 293 viðtöl
(179 viðtöl árið 2013) árið 2014.
Í skýrslu Aðalheiðar Reynisdóttur, náms- og starfsráðgjafa, til FA vegna ársins 2014 segir meðal
annars:
…flestir ráðþegar hafa leitað þessarar þjónustu að eigin frumkvæði þ.m.t. þeir sem fóru í
raunfærnimat á vegum Farskólans. Flest viðtölin fóru fram í húsnæði Farskólans á
Sauðárkróki, í námsverinu á Blönduósi og á Hvammstanga.
Frá upphafi ársins 2014 til 1. júlí fór náms- og starfsráðgjafinn markvisst í
vinnustaðaheimsóknir á útstöðvar Farskólans, þ.e. Hvammstanga og Blönduós, en
viðvera var á útstöðvunum á hálfsmánaðar fresti sem nýttist vel til þessara verkefna.
Einnig var farið í fyrirtæki og stofnanir á Sauðárkróki, auk nokkurra almennra kynninga
víðsvegar um svæðið. Yfirleitt var fólk á þessum stöðum áhugasamt um þjónustu námsog starfsráðgjafa og sumir nýttu sér það frekar og fengu persónulega ráðgjöf frá náms-og
starfsráðgjafa í framhaldi af kynningunni/heimsókninni.

Náms- og starfsráðgjöf – tölfræði
Meðalaldur ráðþega var rúmlega 41 ár. Elsti ráðþeginn var 69 ára og sá yngsti var 20 ára. Flestir
ráðþegar voru 50 ára. Af 293 ráðþegum voru 240 í starfi eða 82% og einungis 8 voru í atvinnuleit.
Sextán voru merktir Vinnumálastofnun og 17 voru í starfsendurhæfingu.
Þeir sem komu í sitt fyrsta viðtal voru 201 að tölu og í svokallað endurkomuviðtal komu 92
ráðþegar. Frá félögum innan ASÍ komu 190 einstaklingar í ráðgjöf og frá félögum innan BSRB
komu 35 einstaklingar. Samtals voru þetta 76,8% ráðþega. Hér á eftir má sjá á myndrænan hátt
skiptingu á milli kynja; menntun ráðþega og búsetu.
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Skipting milli kynja
Ráðþegar voru samtals 293. Konur voru 161 og karlar voru 132. Karlar voru því 45% ráðþega á
móti 25% árið 2013.
180

161

160

132

140
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100
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60
40
20
0

Konur

Karlar

Mynd 9. Myndin sýnir skiptingu á milli kynja hjá þeim sem sóttu sér náms- og starfsráðgjöf árið 2014.

Fyrri menntun ráðþega
Af þeim 293 sem komu í viðtal til náms- og starfsráðgjafa höfðu 111 eða 38% einungis lokið
grunnskóla og 73 höfðu hafið nám í framhaldsskóla en ekki lokið námi. Samtals höfðu því 184
eða 62,7% ekki lokið framhaldsskólaprófi. Skiptinguna í prósentum má sjá á mynd 10.

5%

5% 5%

Grunnskóli

38%
22%

Framhaldsskóli - ekki lokið
iðn- eða starfsmenntun

25%

Stúdentspróf
Háskólapróf
Ekki merkt við

Mynd 10. Myndin sýnir hlutfallslega hvaða námi ráðþegar sem komu í viðtöl árið 2014 höfðu lokið.
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Búseta þeirra sem komu í ráðgjöf?
Langflestir sem komu í náms- og starfsráðgjöf komu úr Skagafirði eða 52% enda er það
fjölmennasta sveitarfélagið á starfssvæði Farskólans. Sjá mynd 11 .

3%

1%

13%

4% 0%

17%

Hvammstangi dreif

6%
3%

Blönduós
Blönduós dreif
Skagaströnd

53%

Sauðárkrókur
Sauðárkrókur dreif
Hofsós

Mynd 11. Myndin sýnir búsetu ráðþega árið 2014.

Heimsóknir í fyrirtæki í tengslum við ráðgjöfina
Árið 2014 heimsóttu starfsmenn Farskólans 68 fyrirtæki á Norðurlandi vestra og komust í
snertingu við hátt í 300 manns. Árið 2014 var sérstök áhersla á heimsóknir í tengslum við
tilraunaverkefnið „Menntun núna í Norðvesturkjödæmi“.

Á myndinni má sjá Aðalheiði Reynisdóttur, náms- og starfsráðgjafa og Huldu Jónsdóttur, starfsmann FISK,
þegar skírteini voru afhent að loknu raunfærnimati vorið 2014.
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Raunfærnimat
Farskólinn gerði samning við FA um raunfærnimat. Samningurinn hljóðaði upp á 3.647.200 kr.
Árið 2014 markaði tímamót varðandi verkefni tengd raunfærnimati hjá Farskólanum vegna fjölda
verkefna. Þær greinar sem teknar voru til mats voru: matartækni á móti bóklegum greinum,
skipstjórn, skrifstofutækni, fisktækni og slátrun. Öll markmið samninga náðust. Sjá töflu 3.
Tafla 3. Taflan sýnir þær greinar sem teknar voru til raunfærnimats hjá Farskólanum árið 2014.

Grein
Fisktækni
Matartækni - bóklegt
Skipstjórn
Skrifstofugreinar
Slátrun

Raunfærnimat í Farskólanum árið 2014
Fjöldi
Meðaltal metinna eininga
Samstarf
17
43
Fisktækniskóli Íslands
8
16,2
Borgarholtsskóli
2
22
Viska
1
7
Verkmenntaskólinn Ak
10
Raunfærnimat í janúar 2015*
Iðan

*Öll undirbúningsvinna unnin í nóvember og desember en matið sjálft fer fram í janúar 2015.

Raunfærnimat í Fisktækni var haldið í tengslum við „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ og bar
Farskólinn ábyrgð á því verkefni. Skipaður var stýrihópur sem Sigurbjörg Þorkelsdóttir, frá
Fræðslumiðstöð Vestfjarða stýrði og hélt hann tvo bókaða fundi. Þátttakendur í raunfærnimati
voru allt starfsmenn FISK seafood hf á Sauðárkróki. Sjá töflu 4.
Tafla 4. Í töflunni eru upplýsingar í tengslum við raunfærnimat í Fisktækni vorið 2014.

Um raunfærnimat í Fisktækni vorið 2014 - tölfræði
Fjöldi þeirra sem fóru í skimun
21
Fjöldi þeirra sem hóf ferlið
18
Fjöldi þeirra sem luku ferlinu
17
Konur
8
Karlar
9
Maðalaldur
43,2 ár
Árangursmarkmið í samningi
340 framhaldsskólaeiningar
Niðurstaða
727 framhaldsskólaeiningar
Flestar einingar á einstakling
54
Fæstar einingar á einstakling
21
Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi, bar hitann og þungann af vinnu við raunfærnimat
hjá Farskólanum. Jóhann Ingólfsson hafði umsjón með raunfærnimatsverkefnum hjá
Farskólanum.

.
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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 til eins árs, í samstarfi við Háskóla
Íslands og sveitarfélagið Skagaströnd. 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).
Samningurinn um verkefnið hefur verið endurnýjaður þrisvar sinnum til eins árs í senn.

Helstu verkefni árið 2014
Helstu verkefni verkefnastjóra, Ólafs Bernódussonar árið 2014 fólust í hvatningu og aðstoð við
námsmenn og vinnu við að koma á fót námskeiðum á Skagaströnd fyrir fullorðna námsmenn
ásamt því að aðstoða við raunfærnimat í skipstjórn. Á Skagaströnd voru haldin tvö námskeið;
„Skyndihjálp“ fyrir framhaldshóp og „matreiðslunámskeið“ þar sem kennt var að elda án sykurs.
Auk þess sóttu tveir námsmenn nám í „Skrifstofuskólanum“ sem var kenndur í gegnum
fjarfundabúnað frá Sauðárkróki og haustið 2014 hófu þrír námsmenn nám í „Nám og þjálfun í
almennum bóklegum greinum“ sem einnig var fjarkennt frá Sauðárkróki. Síðastnefndu
námsmennirnir eru allir starfandi sem iðnaðarmenn og stefna að því að ná sér í réttindi í iðngrein
sinni. Verkefnastjóri, Ólafur Bernódusson, hefur verið þessum námsmönnum ómetanleg stoð og
stytta í námi þeirra. Þessir síðasttöldu námsmenn sækja allir nám sitt í Námsstofuna á
Skagaströnd.

Myndin er tekin á námskeiði í skyndihjálp á Skagaströnd vorið 2014.
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Háskólanám
Formlegt háskólanám hófst á Norðurlandi vestra haustið 2002 þegar Farskólinn gerði 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.

Staðir
Hvammstangi
Blönduós
Skagaströnd
Sauðárkrókur

Námsver og námsstofur á Norðurlandi vestra 2014
Umsjónarmenn
Staðsetning
Sigríður Tryggvadóttir
Höfðabraut 6
Þórhalla Guðbjartsdóttir
Blönduskóli
Katharina Schneider (frá hausti 2014)
Kvennaskólinn
Björn Ingi Óskarsson
Einbúastígur 2
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. Um mitt ár tók Þekkingarsetrið á
Blönduósi við umsjón námsversins á Blönduósi af stéttarfélaginu Samstöðu.
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 2014 voru tekin samtals
291 háskólapróf (373 árið 2013) í námsverunum á Norðurlandi vestra. Próftökum fækkaði um
22% á milli ára. Skýringin er meðal annars sú að heimaprófum hefur fjölgað. Sjá nánar í töflu 6.
Tafla 6. Fjöldi skráðra prófa í námsverum eftir stöðum árið 2014.

Staðir
Námsverið á Faxatorgi - Sauðárkrókur
Hvammstangi
Blönduós
Skagaströnd
Samtals:

Háskólapróf
179
67
33
12
291

Árið 2014 gaf Farskólinn út sérstakt háskólablað til að kynna háskólanám í fjarnámi skólaárið
2014 – 2015. 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 með það hvernig kynningu þeirra á náminu var háttað í
blaðinu.
Umsjónarmenn háskólanámsins voru Jóhann Ingólfsson og Halldór Gunnlaugsson.
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Tilraunaverkefnið „Menntun núna í
Norðvesturkjördæmi“
Tilraunaverkefnið „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ hófst formlega í febrúar 2014. Farskólinn
skrifaði undir samning við Háskólann á Bifröst 19. mars 2014. Í samningnum, sem var til eins árs,
var gert ráð fyrir að Farskólinn tæki að sér ákveðna verkþætti og áttu greiðslur til Farskólans
vegna þeirra að nema samtals 12.031.080 kr. á tólf mánaða tímabili.

„Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“
Háskólinn á Bifröst hafði yfirumsjón með tilraunaverkefninu og gerði samstarfssamning við þrjár
fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar í kjördæminu um framkvæmd. Miðstöðvarnar voru:
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Farskólinn – miðstöð
símenntunar á Norðurlandi vestra. Í upphafi verkefnisins voru sett metnaðarfull og mælanleg
markmið sem byggðust á viðamikilli rannsókn sem gerð var sumarið 2013 í kjördæminu í tengslum
við verkefnið, sem á þeim tíma nefndist: „Tilraunaverkefni um hækkað menntunarstig í
Norðvesturkjördæmi“.

Fræðsluerindrekstur
Eitt af markmiðum „Menntun núna“ var að fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar í kjördæminu
heimsæktu ákveðinn fjölda fyrirtækja og stofnana. Til að framfylgja þessu markmiði var samið
um svokallaðan „fræðsluerindrekstur“ sem fólst í að starfsmenn heimsóttu fyrirtæki og kynntu nám
og buðu fram aðstoð við að koma á fót fræðslu.
Meðal fyrirtækja sem fræðsluerindrekar Farskólans heimsóttu snemma vors 2014 var FISK
seafood hf. á Sauðárkróki. Stjórnendur fyrirtækisins voru mjög áhugasamir um fræðslu fyrir sitt
starfsfólk og haldnir voru kynningarfundir með starfsfólkinu þar sem fisktækninám og
raunfærnimat í fisktækni var kynnt. Á þessum fundum hvöttu stjórnendur starfsmenn sína til að
nýta sér þetta námstækifæri enda er það stefna fyrirtækisins að hafa yfir að ráða vel menntuðu
starfsfólki. Í kjölfar þessara funda hófst undirbúningur við að koma á fót raunfærnimati á móti
námskrá Fisktækniskóla Íslands og að fisktækninám hæfist á Sauðárkróki haustið 2014 í
samstarfi Farskólans, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV), FISK og Fisktækniskóla Íslands
í Grindavík.

Raunfærnimat í fisktækni og slátrun
Annað markmið sem sett er fram í verkefninu „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ var að
aðstoða 60 einstaklinga í öllu kjördæminu við að komast í raunfærnimat. Þetta þýddi að um það
bil 15 manns áttu að fara í raunfærnimat á starfssvæði Farskólans meðan á verkefninu stóð.
Þátttaka í raunfærnimati fór hins vegar fram úr björtustu vonum, því samtals fóru 28 einstaklingar
í raunfærnimat hjá Farskólanum vorið 2014 og af þeim fóru sautján einstaklingar í raunfærnimat
á móti viðurkenndri námskrá í fisktækni. Síðastliðið haust bættust við 10 manns í raunfærnimat í
slátrun.
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Fisktækninám
Í „Menntun núna“ var gert ráð fyrir að Farskólinn kæmi að skipulagningu fisktæknináms að loknu
raunfærnimati með Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Helstu rökin fyrir aðkomu Farskólans voru
þau að hér var um fullorðna námsmenn að ræða sem flestir höfðu lokið raunfærnimati hjá
Farskólanum og voru starfandi á vinnumarkaði. Námið fór fram að loknum vinnutíma starfsmanna
og því þótti það við hæfi að hluti námsins færi fram í Farskólanum, í umhverfi sem er sérhannað
fyrir fullorðna námsmenn.
Fisktækninámið á Sauðárkróki hófst í byrjun september 2014. Farskólinn hefur umsjón með
almennum bóklegum greinum námsins. Sjá nánar í töflu 7. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
skipulagði þær námsgreinar sem út af stóðu.
Tafla 7. Taflan sýnir almennar bóklegar greinar fisktækninámsins

Námsþáttur
Kynning
Námstækni og samskipti
Íslenska 1 og 2
Upplýsingatækni 1
Enska
Stærðfræði
Færnimappa
Mat á námi og skólastarfi
Samtals

Kennslustundir
5
45
70
80
40
40
15
5
300

Við skipulagningu fisktækninámsins sumarið 2014 var ljóst að það gæti orðið snúið að fjármagna
námið þar sem starfsmenn FISK komu vel út úr raunfærnimatinu, eins og fyrr hefur verið nefnt. Í
þeim áföngum sem flestir starfsmenn fengu metna að fullu, voru einungis eftir fjórir námsmenn til
að sitja áfangana. Farskólinn sótti því um sérstakan styrk, fyrir hönd FNV, í sjóð sem tilheyrir
verkefninu „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ til að fjármagna þann kostnað sem upp á
vantaði. Styrkur að upphæð 3.315.000 fékkst til verkefnisins og var 2.652.000 kr. greiddar eða
80%. Farskólinn óskaði einnig formlega eftir heimild til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um að
kenna Grunnmenntaskólann sem hluta af fisktæknináminu. Það kom í ljós að
Grunnmenntaskólinn, sem er 300 kennslustundir að lengd, hentaði vel sem umgjörð utan um
almennu bóklegu greinarnar í fisktæknináminu. Fræðslumiðstöðin veitti samþykki sitt fyrir því og
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra mun meta Grunnmenntaskólann til eininga inn í sinn skóla.
Fisktækninámið á Sauðárkróki er skipulagt sem fjögurra anna nám. Stefnt er að námslokum vorið
2016 frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra.
Námsmenn í fisktæknináminu eru 21 að tölu og allir starfsmenn FISK. Tólf konur og níu karlar.
Meðalaldur námsmanna er rúmlega 39 ár. Elsti námsmaðurinn er 63 ára og sá yngsti er 20 ára.
Farskólinn mun skila sérstakri skýrslu um „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ og senda til
Mennta- og menningarmálaráðuneytis.
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Verkefnastjóri „Menntun núna“ var Geirlaug Jóhannesdóttir, lektor við Háskólann á Bifröst. Nánar
má lesa um verkefnið á heimasíðu þess: http://www.menntun-nuna.is

Myndin sýnir starfsfólk FISK eftir að búið var að afhenda skírteini vegna raunfærnimatsins vorið 2014. Lengst
til vinstri er Nanna Bára Maríasdótti (efri röð). Aðalheiður Reynisdóttir og Ásdís Pálsdóttir (lengst til vinstri í
neðri röð) sem unnu að raunfærnimatinu.
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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 2014.
Fjarfundabúnaðirnir eru fyrst og fremst hugsaðir fyrir fjarnemendur í háskólanámi samkvæmt fyrri
samningum. Samtals eru sex fjarfundabúnaðir í eigu Farskólans. Þrír eru staðsettir í námsverinu
á Sauðárkróki og þrír eru í námsverunum þremur, einn á hverjum stað.
Farskólinn á 32 fartölvur sem nýtast bæði háskólanemum og til kennslu á námskeiðum fyrir
markhópinn. Sex nýjar fartölvur voru keyptar í lok ársins 2014 og var eldri tölvum skipt út fyrir þær.
Fartölvurnar voru staðsettar í námsverunum, allt eftir verkefnum hverju sinni. Einnig á Farskólinn
tvö upptöku- og afspilunaræki með hörðum diski og þrjá 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
Hin svokallaða eldri Menntabrú sem Farskólinn átti hlut í ásamt fræðslu- og
símenntunarmiðstöðvum innan Kvasis, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri hefur nánast
verið lögð niður enda komin til ára sinna. 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. 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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Gæðastarf – viðurkenning
fræðsluaðila
Farskólinn fékk formlega gæðavottun EQM (European Quality Mark) við lok ársins 2012 frá
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Sjá mynd 12.

Mynd 12. Formleg viðurkenning um Evrópska gæðamerkið EQM.

Nýju sjálfsmati lauk í júní 2014 og uppfærð gæðahandbók var tilbúinn fyrir starfsfólk að loknu
sumarfríi. Þann 13. október 2014 kom matsaðili frá BSI til að taka út starfsemina í þriðja skiptið.
Bryndís Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri, hefur umsjón með gæðamálum 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 menningarmálaráðuneytinu í október 2012.
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Samstarfsaðilar og önnur verkefni
Auk þeirra samstarfsaðila sem þegar hafa verið nefndir í árskýrslunni 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.

Myndin sýnir staðsetningu fræðslu- og símenntunarmiðstöðva innan Kvasis. Rauðir hringir tákna
höfuðstöðvar og bláir hringir útstöðvar.

Í stjórn Kvasis fyrri hluta ársins 2014 sátu
Óli
Halldórsson
frá
Þekkinganeti
Þingeyinga, formaður, Ásmundur Sverrir
Pálsson frá Fræðsluneti Suðurlands, ritari
og Valgerður Guðjónsdóttir frá Visku,
fræðsluog
símenntunarmiðstöð
Vestmannaeyja, gjaldkeri. Á vorfundi
Kvasis 2014 gengu Valgerður og Óli úr
stjórn
og
inn
komu
Erla
Björg
Guðmundsdóttir frá SÍMEY, símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og Inga Dóra
Halldórsdóttir, frá Símenntunarmiðstöðinni
á Vesturlandi. Á fyrsta fundi stjórnar var Erla
Björg kosin formaður, Ásmundur ritari og
Inga Dóra gjaldkeri.

Forstöðumenn innan Kvasis funduðu
reglulega á árinu auk þess sem á vegum
Kvasis voru haldnir hefðbundnir vor- og haustfundir. Vorfundur Kvasis var haldinn í Reykjavík og
haustfundurinn var haldinn í Vestmannaeyjum.
Heimasíða Kvasis er: www.fraedslumidstodvar.is. Þar má meðal annars lesa árskýrslur samtakanna og fleira fróðlegt sem tengist starfi stöðvanna.

Leikn
Farskólinn er aðili að Leikn en Leikn eru samtök fullorðinsfræðsluaðila (framhaldsfræðslu) á
Íslandi. Formaður Leiknar er Eyrún Björk Valsdóttir frá Félagsmálaskóla alþýðu. Auk hennar sitja
í stjórn Guðrún Lárusdóttir frá Landbúnaðarháskólanum, Hildur Bettý Kristjánsdóttir frá SÍMEY,
símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar, Hulda Anna Arnljótsdóttir frá Starfsmennt og Smári Haraldsson
frá Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Heimasíða Leiknar er: www.leikn.is.
Á árinu hélt Leikn meðal annars nokkra fræðslufundi í fjarfundi sem starfsfólk Farskólans hafði
tækifæri til að sækja.
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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 námskeiðum
Farskólans komu einnig margir þaðan. Fjölbrautaskólinn og Farskólinn voru, ásamt fleirum,
samstarfsaðilar um Fisktækninám á Sauðárkróki eins og áður hefur verið nefnt.
Leiðbeinendur á námskeiðum Farskólans 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 og í sérstöku háskólablaði.

Fræðslustjóri að láni - Markviss
Á haustmánuðum ákvað Farskólinn að fara í þrjú verkefni tengd „Fræðslustjóra að láni“.
Framkvæmdastjóri Ríkismenntar og Sveitamenntar, Kristín Njálsdóttir, hvatti til þess að verkefnin
færu af stað og aðstoðaði við að kynna þau með heimsóknum til heilbrigðisstofnana og
sveitarfélagsins Skagafjarðar. Í nóvember var skrifað undir samning um „Fræðslustjóra að láni“
við Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki og Blönduósi. Vinna hófst einnig við verkefni
hjá sveitarfélaginu Skagafirði. Skrifað verður undir samning vegna þess í upphafi árs 2015.
Starfsfólk fékk góða handleiðslu frá náms- og starfsráðgjöfum SÍMEY á Akureyri við upphaf
verkefna. Markviss ráðgjafar verða: Bryndís Þráinsdóttir, Halldór Gunnlaugsson og Jóhann
Ingólfsson og vinna þau saman að ofangreindum verkefnum.

„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.
Undirbúningur hófst haustið 2014 í samstarfi við verslunarsvið Kaupfélags Skagfirðinga og er
stefnt að því að námskeiðið hefjist vorið 2015.

„The European Flame“ – Evrópuverkefni
Farskólinn er samstarfsaðili í Evrópuverkefni (Grundtvig) sem kallast „The European Flame“.
Viðfangsefni verkefnisins er „autonomous vocabulary learning“. Samstarfsaðilar eru frá Belgíu,
Hollandi, Austurríki, Póllandi, Svíþjóð auk Íslands. Tvær vinnuferðir voru farnar utan árið 2014. Í
febrúar fóru Bryndís Þráinsdóttir, Halldór Gunnlaugsson og Þorsteinn Hjaltason til Hollands. Í
október fóru Halldór og Þorsteinn til Austurríkis á vinnufund. Í byrjun maí 2014 heimsóttu
samstarfsaðilar Farskólann í Skagafjörð. Verkefninu lýkur í maí 2015. Nánar verður gerð grein
fyrir verkefninu í ársskýrslu fyrir 2015.
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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 hafði fengið styrk frá 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 og höfðu umsjón með síðastnefnda málþinginu.
Vegna dræmrar þátttöku og slæms veðurútlits haustið 2013 þurfti tvívegis að fresta málþinginu
sem Farskólinn og Framvegis undirbjuggu og var það að lokum haldið 26. febrúar á Egilsstöðum.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir lokaráðstefnu þessa viðamikla verkefnis og var
hún haldin í Reykjavík 23. maí. Farskólinn skilaði skýrslu til mennta- og menningarmálaráðuneytisins vegna síns hluta í verkefninu og má finna hana á heimasíðu Farskólans undir
útgefið efni.
Tengiliður í ráðuneytinu vegna verkefnisins var Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur.

Ráðstefnur og fundir
Framkvæmdastjóri og starfsmenn sótti nokkra fundi og ráðstefnur á árinu 2014. Má þar nefna í
tímaröð:














Nokkrir fundir árið 2014 í tengslum við „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“. Ýmist fór
framkvæmdastjóri einn á fundi eða með öðrum starfsmönnum þegar þeir áttu erindi. Flestir
fundir voru haldnir á Bifröst en einnig á Ísafirði, Borgarnesi og í Reykjavík.
19. – 22. febrúar. „The European Flame“. Vinnufundur í Amsterdam í Hollandi.
26. febrúar. Málþing á Egilsstöðum um „aukna hæfni til starfa í atvinnulífinu“.
Fundur í apríl, með Fjölmennt í Reykjavík.
22. – 23. maí. Vorfundur Kvasis, aðalfundur Leiknar og ráðstefna á vegum mennta- og
menningarmálaráðuneytis.
27. – 31. maí. Fræðsluferð forstöðumanna fræðslu- og símenntunarmiðstöðva innan
Kvasis til Helsinki í Finnlandi.
10. – 11. júní. Tengslaráðstefna um nám fullorðinna í Hörpu á vegum mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, FA og Norrænu ráðherranefndarinnar.
1. – 2. október. Haustfundur Kvasis í Vestmannaeyjum.
8. – 11. október. „The European Flame“. Vinnufundur í Vín, Austurríki.
31. október. Ráðstefna um þjónandi forystu á Bifröst.
26. – 27. nóvember. Markviss námskeið í Reykjavík.
4. desember. Ársfundur FA í Reykjavík ásamt „samtali um einstaklinginn í ævimenntun“.
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Starfið framundan í Farskólanum
Farskólinn sótti um, til Fræðslusjóðs, að kenna sex vottaðar námsleiðir árið 2015 fyrir samtals
15.450.000 kr. Fræðslusjóður samþykkti fjármagn til Farskólans að upphæð 10.500.000 kr.
Áætlanir hafa breyst frá því að umsókn var send. Í upphafi árs 2015 eru eftirfarandi námsleiðir
komnar af stað hjá Farskólanum. Sjá töflu 8.
Tafla 8.. Taflan sýnir þær námsleiðir sem fyrirhugað er að kenna árið 2015.

Heiti námskrár

Lengd

Framlag

Námsmenn

Nám og þjálfun (8) – seinni hluti - fjarkennt

150 kest

2.040.000,-

10

Grunnmenntaskólinn (bókl. hluti fisktækni) 75%

225 kest

3.060.000,-

13

Skrifstofuskólinn - fjarkennt

240 kest

3.270.000,-

10

Opin smiðja málmur í samstarfi við FNV

120 kest

1.960.000,-

10

Óráðstafað
Samtals

170.000,735 kest

10.500.000 kr

43 námsm.

Farskólinn hlaut þriggja milljóna króna styrk úr svokölluðum „30 milljón króna potti“ í tengslum við
„Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“, til að kenna fjögur námskeið fyrir ferðaþjónustuaðila og
frumkvöðla. Námskeiðin verða haldin í Skagafirði, á Blönduósi og á Hvammstanga. Námskeiðin
verða samtals tólf talsins. Námskeiðin eru:





Stofnun, stjórnun og rekstur fyrirtækja
Upptaka myndefnis, klipping og frágangur
Ljósmyndir sem kynningarefni
Markaðssetning á netinu

Leiðbeinendur eru allir sérfræðingar á sínu sviði og búsettir á svæðinu. Mjög góð aðsókn er á
námskeiðin og komast færri að en vilja. Verkefnastjóri námskeiðanna er Halldór Gunnlaugsson.
Áfram verður lögð áhersla á að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynna nám að öllum
gerðum, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat.
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Lokaorð
Árið 2014 var starfsfólk Farskólans í miklu og góðu samstarfi við Háskólann á Bfröst,
Símenntunarmiðstöðina á Vesturlandi og Fræðslumiðstöð Vestfjarða vegna tilraunaverkefnisins
„Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“. Áhersla var lögð á heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir vítt
og breitt um Norðurland vestra. Þótt verkefninu hafi lokið formlega í lok janúar 2015 þá heldur
verkefnið áfram með áframhaldandi heimsóknum á vinnustaði þar sem fólk er hvatt til að fara í
nám. Uppskera vinnu starfsmanna í tengslum við „Menntun núna“ mun koma fram á næstu
misserum. Farskólinn þakkar samstarfsaðilum verkefnisins gott samstarf í verkefninu.
Fleiri ný verkefni komu inn á borð starfsmanna árið 2014. Sem dæmi má nefna verkefnin
„Fræðslustjóri að láni“ og raunfærnimat. Með þessum verkefnum hefur þjónusta Farskólans við
markhópinn aukist til muna á Norðurlandi vestra.
Stjórn Farskólans þakkar starfsmönnum og samstarfsaðilum Farskólans gott samstarf á árinu
2014.

Sauðárkrókur í apríl 2015.
Fyrir hönd stjórnar Farskólans

______________________________________________
Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri.
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Viðauki
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Tafla 9. Taflan sýnir námskeið í Farskólanum vorið 2014

Farskólinn - námskeið á vorönn 2014
Heiti námskeiðs

Hvar

Nem Nem Kest

Nemst

Kon

Karl

1 Auðvelt að elda án sykurs, hveitis.

Skagaströnd

9

9

6

54

9

0

2 Bjórgerð

Hólar

6

6

13

78

0

6

3 Bólstrun

Sauðárkrókur

9

9

15

135

7

2

4 Enska - talmál - ferðaþjónustan

Blönduósi

13

13

20

260

9

4

5 Ferðamálasamtök NV Markaðssetn

Blönduós

18

18

6

108

14

4

6 Ferðamálasamtök NV Samskipti

Húnaþing vestra

18

18

6

108

13

5

7 Fjölmennt - Skyndihjálp

Sauðárkrókur

5

5

9

45

2

3

8 Fjölmennt - Skyndihjálp, hópur 2

Sauðárkrókur

5

5

9

45

4

1

9 Fjölmennt - Spjaldtölvur

Sauðárkrókur

3

3

4

12

1

2

10 Fjölmennt - Tölvu- og ipad námskeið

Sauðárkrókur

3

3

4

12

2

1

11 Fjölmennt - Tölvunámskeið

Sauðárkrókur

4

4

20

80

3

1

12 Færnimappa - starfsfólk Fisk, hópur 1

Sauðárkrókur

9

9

6

54

5

4

13 Færnimappa - starfsfólk Fisk, hópur 2

Sauðárkrókur

8

8

6

48

3

5

14 Hugleiðsla og gongslökun

Sauðárkrókur

9

9

3

27

9

0

15 Íslenska sem annað mál 1

Sauðárkrókur

12

12

60

720

9

3

16 Íslenska sem annað mál 1

Sauðárkr - Verið

7

7

80

560

6

1

17 Íslenska sem annað mál 1

Blönduós

7

7

60

420

4

3

18 Íslenska sem annað mál 1

Hvammstangi

10

10

60

600

7

3

19 Íslenska sem annað mál - Tilraun

Blönduós

14

14

12

168

6

8

20 Lesið í skóginn

Sauðárkrókur

12

12

14

168

6

6

8

15

21 Nám og þjálfun 7

23

Enska 212

9

34

306

Danska 102

10

34

340

Stærðfræði 102

10

40

400

Stærðfræði 122

16

40

640

22 Rafsuða

Sauðárkrókur

11

11

20

220

0

11

23 Rennismíði

Sauðárkrókur

5

5

15

75

0

5

24 Saumað úr ullarvoð

Hvammstangi

6

6

6

36

6

0

25 Skapandi skrif

Sauðárkrókur

8

8

9

72

4

4

26 Skrifstofuskólinn 1 2014

Sauð./Blö./Hvt.

12

10

240

2400

10

2

27 Skrifstofuskólinn 2 2014

Sauðárkrókur

7

7

240

1680

6

1

28 Skyndihjálp framhaldsnámskeið

Skagaströnd

9

9

16

144

8

1

29 Vatnslitanámskeið

Sauðárkrókur

9

9

20

180

7

2

30 Verkfærakistan (VMST)

Sauðárkrókur

9

9

70

630

5

4

31 Þjónustunámskeið

Sauðárkrókur

9

9

10

90

7

2

32 Þjónustunámskeið

Blönduós

15

15

10

150

10

5

324 1217

11065

190

114

304
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Tafla 10. Taflan sýnir fjölda námskeiða á haustönn 2014

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Farskólinn - námskeið á haustönn 2014
Heiti námskeiðs
Hvar
Nem Nem Kest Nemst Kon Karl
Aukin starfsgleði og sátt
Húnavatnshr
37
37
5
185 35
2
Bjórgerð
Hólar
4
4 13
52
2
2
Dale Carnegie
Sauðárkrókur
12
12 36
432
8
4
Dyravarðanámskeið
Sauðárkrókur
11
11 20
220
5
6
Er líða fer að jólum og hátíð fer í hönd - Fjöl Sauðárkrókur
6
6 12
72
3
3
Er líða fer að jólum og hátíð fer í hönd - Fjöl Sauðárkrókur
6
6 12
72
6
0
Grunnmenntaskólinn (Fisktækninám)
Sauðárkrókur
13
4
9
Námstækni og samskipti (NSA 103)
10 45
450
Upplýsingatækni 1 (UTN 103)
13 80 1040
Hundaþjálfun - grunnnámskeið
Sauðárkrókur
8
8 12
96
3
5
Hundaþjálfun - grunnnámskeið, hópur 2
Sauðárkrókur
8
8 12
96
6
2
Íslenska fyrir útlendinga 1
Sauðárkrókur
11
11 60
660 11
0
Íslenska fyrir útlendinga 2
Sauðárkrókur
12
12 60
720 10
2
Jóga
Sauðárkrókur
10
10 16
160 10
0
Jólakonfekt SFR
Blönduós
12
12 4,5
54 12
0
Jólakortagerð SFR
Sauðárkrókur
5
5 4,5
22,5
5
0
Launabókhald
Sauðárkrókur
11
11 15
165 11
0
Nám og þjálfun 8
Sauðárkrókur
14
5
9
Danska 102
8 35
280
Íslenska 102
6 35
210
Námstækni og samskipti
8 15
120
Saumað úr ullarvoð, hópur 1
Hvammstangi
4
4
6
24
4
Saumað úr ullarvoð, hópur 2
Hvammstangi
4
4
6
24
4
188
206 504 5154,5 144
44
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Fjöldi námsmanna, kennslustunda og nemendastunda frá 2003
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Mynd 12. Myndin sýnir fjölda námsmanna árin 2003 – 2014.
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Mynd 13. Myndin sýnir fjölda kennslustunda árin 2003 – 2014.
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Mynd 14. Myndin sýnir fjölda nemendastunda árin 2003 – 2014.
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