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Inngangur
Í þessari samantekt verður gerð nokkur grein fyrir starfinu á Fræðslumiðstöð Vestfjarða á árinu
2000 - fyrsta heila starfsári Fræðslumiðstöðvarinnar en einnig verður gerð grein fyrir áætluðu starfi
á líðandi ári, þ.e. árinu 2001. Fjallað verður um hlutverk Fræðslumiðstöðvar, helstu markmið,
stofnaðila, stjórn, starfsmannahald o.fl.
En áður en lengra er haldið verður aðeins litið yfir stöðu mála eins og hún virðist vera þegar um er
að ræða fullorðinsfræðslu og hið almenna menntakerfi:
Á síðustu árum hafa tvö kerfi sem bæði tengjast menntun eða þekkingarmiðlun verið að þróast
samhliða víðs vegar um heiminn: Annars vegar hin opinbera menntun sem er að langmestu leyti
kostuð af ríki eða sveitarfélögum, allt frá leikskóla til loka háskólanáms. Hins vegar tilboð um nám
eða menntun sem hefur verið verðlögð og gjaldtaka fastur liður. Menntun er þannig orðin
markaðsvara og framundan tímar þar sem jafnvel má gera ráð fyrir átökum milli þessara kerfa því
þau munu að einhverju leyti sækjast eftir sömu viðskiptavinunum. Þörf almennings fyrir að fylgja
eftir nýjungum er fer vaxandi og umtalsverð eftirspurn er eftir námi af öllu tagi utan við
hefðbundnar menntastofnanir ekki bara hér á landi heldur einnig annars staðar í okkar heimshluta.
Fyrirtæki og stofnanir gera sér nú æ betur grein fyrir þeirri staðreynd að nauðsynlegt sé að tryggja
að starfsmenn dagi ekki uppi eins og tröllin í fjöllunum hvað þekkingu varðar og taka því í auknum
mæli þátt í endurmenntunar-kostnaði starfsmanna sinna.
Þótt hin opinberu fræðslukerfi standi vissulega á sterkum hugmyndafræðilegum grunni og
skyldunámsskólar hafi sem stofnanir öðlast fastan, hefðbundinn sess í lífi okkar eru samt ýmis teikn
á lofti sem benda til þess að ört vaxandi „alþjóðavæðing“ á sviði menntunar fari að setja svipmót
sitt á hið gamalgróna skipulag skólanna. En hvaða áhrif skyldu þessar breytingar hafa á rótgrónar
menntastofnanir — skólana okkar? Það mun skýrast alveg á næstu árum, en mikilvægt er að
fylgjast vel með því hvernig málin þróast. Milli þjóða heims ríkir nú gríðarlegur munur hvað varðar
menntunarstig. Hvarvetna reyna stjórnvöld þó að bjóða upp á. menntun sem hægt er sýna fram á að
sé jafngild eða sniðin eftir einhverjum viðurkenndum staðli. Verða þjóðir sem lakasta hafa stöðuna
núna að taka lægstu tilboðum markaðarins um „menntunarþjónustu“ til þess að missa ekki alveg af
lestinni? Mun þessi þróun leiða til þess að menntun í hinum ýmsu ríkjum jarðarkringlunnar frá
leikskóla að háskóla verði öll sniðin eftir sömu fyrirmyndinni? Kannski þeirri ódýrustu?
Við þurfum að velta því fyrir okkur hvað muni vera jákvætt og hvað neikvætt við þessa þróun.
Fjölþjóðlegar stofnanir eins og Heimsviðskiptastofnunin (WTO) hafa nú þegar haft til umræðu og
ákvarðanatöku atriði sem varða menntun og menntunarviðmið. Við þurfum að fylgjast vel með og
gæta þess vel þróunin leiði ekki til þess að kastað sé fyrir róða neinu sem höfum hingað til talið
réttlæta sjálfstæða tilveru okkar sem íslenskrar þjóðar.
Hér verður nú greint frá því helsta sem einkennt hefur starfsemi Fræðslumiðstöð Vestfjarða á árinu
2000 en fræðslu- og símenntunarmiðstövar gegna æ þýðingarmeira hlutverki í hinum vestræna
heima. Þar er m.a. reynt eftir föngum að nýtafajraskiptatæknina sem er í örri þróun og getur
gjörbreytt aðstöðu fólks til að stunda nám í heimabyggð - án þess að sitja beinlínis "við fótskör
meistaranna."
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Starf Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða á árinu 2000
Markmið - Hlutverk
Starfsemin á Fræðslumiðstöð Vestfjarða er í samræmi við það sem kveðið er á um í skipulagsskrá
þeirri sem samin var og undirrituð af tíu stofnaðilum í ágúst 1999.
Í skipulagsskránni kemur fram í 5. grein að markmið Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða sé “að efla
menntun á Vestfjörðum og þá einkum að standa fyrir fræðslustarfsemi sem ekki heyrir undir
námskrárbundið nám á grunn- og framhaldsskólastig.” Þar kemur einnig fram að þarfir atvinnulífs í
dreifðum byggðum skulu sérstaklega hafðar í huga og að forganga skuli höfð um fræðslu á
háskólastigi og fjarkennslu á sem flestum sviðum.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða er nú ein átta fræðslu-og símenntunarmiðstöðva sem stofnaðar hafa
verið á síðustu þrem eða fjórum árum í hinum ýmsu landshlutum utan höfuðborgarsvæðisins. Þær
bera ýmiss nöfn en hlutverk þeirra er hið sama. Miðstöðvarnar átta eru allar miðstöðvar
fullorðinsfræðslu, símenntunar og fjarnáms á háskólastigi þótt áherslur sé að einhverju leyti
breytilegar eins og raunin er með rekstarfyrirkomulag, stofnaðila o.fl.

Starfssvið
Í samræmi við markmið Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða skiptist starfsemin í eftirfarandi fimm
meginsvið:
Námskeiðahald.
Þjónustu við háskóla sem bjóða upp á fjarnám.
Miðlun upplýsinga um fullorðinsfræðslu af ýmsu tagi.
Ráðgjöf við nemendur, fyrirfæki og stofnanir.
Samstarf við ýmsa aðila, einkum aðrar símenntunarmiðstöðvar.
Verður nánar greint frá þessum sviðum starfsins síðar í þessari samantekt.

Stofnaðilar – fulltrúaráð
Skipulagsskrá Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða var undirrituð af fulltrúum frá eftirfarandi tíu aðilum:
Alþýðusamband Vestfjarða
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum
Framhaldsskóli Vestfjarða
Skólaskrifstofa Vestfjarða
Vinnuveitendasamband Vestfjarða

Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Fjórðungssamband Vestfjarða
Náttúrustofa Vestfjarða
Útvegsmannafélag Vestfjarða
Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á
Vestfjörðum

Í skipulagsskrá er kveðið á um að fulltrúar frá sérhverjum eignaraðila myndi fulltrúaráð sem er
æðsta stjórn miðstöðvarinnar og skipar fulltrúaráðið stjórn miðstöðvarinnar sem kosin er til tveggja
ára í senn. Það er í verkahring fulltrúaráðs og stjórnar að ákveða meginþætti í stefnu og
starfstilhögun Fræðslumiðstöðvar (sbr. 5. gr. og 7. gr.).
Kjörnir fulltrúar í fulltrúaráð Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða (sbr. aðalfund FV 2000) eru þessir:
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Stofnaðili
Alþýðusamband Vestfjarða
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum
Fjórðungssamband Vestfjarða
Framhaldsskóli Vestfjarða
Náttúrustofa Vestfjarða
Skólaskrifstofa Vestfjarða
Svæðisskrifst. um mále. fatlaðra á Vestfj.
Útvegsmannafélag Vestfjarða
Vinnuveitendasamband Vestfjarða

Aðalfulltrúi (a)– Varafulltrúi (v)
Lilja Rafney Magnúsdóttir (a) Helgi Ólafsson(v)
Guðrún Stella Gissurardóttir (a) Aðalsteinn Óskarsson (v)
Dagrún Matthíasdóttir (a)Hún er formaður fulltrúaráðs frá febr.
2001. Heiðar Guðmundsson (v)
Ásgeir Þór Jónsson (a)* Birna Lárusdóttir (v)
Björn Teitsson (a) Jón Reynir Sigurvinsson (v)
Þorleifur Eiríksson (a) Smári Haraldsson (v)
Pétur Bjarnason (a) Hann varfyrsti formaður fulltrúaráðs.
Matthías Lýðsson (v) **
Laufey Jónsdóttir (a) Sigfríður Hallgrímsdóttir (v)
Ingimar Halldórsson (a)***
Einar Jónatansson (a)

Skýringar:
*

**
***

Ásgeir Þór hefur látið af störfum og Ingimar Halldórsson tekið við starfi framkvæmdastjóra
Fjórðungssambands Vestfirðinga
Skólaskrifstofa Vestfjarða var lögð niður 1. ágúst 2000
Við starfi Ingimars Halldórssonar hefur tekið Einar Valur Kristjánsson sem þegar hefur tekið sæti hans í
fulltrúaráði og þegar setið einn fund ráðsins

Stjórn Fræðslumiðstöðvar skipa Björn Teitsson ( frá MÍ, formaður) Guðrún Stella Gissurardóttir
(Frá AtVest, ritari) og Óðinn Gestsson (Frá Vinnuveitendafélaginu, meðstjórnandi). Stjórn heldur
nokkuð reglulega fundi. Á árinu 2000 hélt stjórn samtals 9 fundi með forstöðumanni.

Aðsetur-Aðstaða
Í stofnskrá Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er aðsetur skráð í Framhaldsskóla Vestfjarða, Torfnesi,
Ísafirði enda stóð í upphafi til að hafa aðalstöðvarnar þar. Þegar starfsemin hófst í lok árs 1999 stóð
til boða skrifstofuhúsnæði í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2 – 4 Ísafirði. Við athugun þótti
húsnæði þar þjóna vel hagsmunum Fræðslumiðstöðvar og var gert samkomulag um aðild að
sameiginlegri þjónustu sem stofnanir og fyrirtæki í Þróunarsetri hafa byggt upp, m.a. símsvörun,
aðgangi að ljósrita og ýmsum öðrum tækjum.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur yfir að ráða lítilli skrifstofu (um 12 m2 ). Skrifstofan er búin einni
tölvu og tölvuprentara. Þar eru skrifborð og tveir skrifborðsstólar og bóka- og skjalahillur auk
annars smærri búnaðar.
Í fundarsal í Þróunarsetri á Fræðslumiðstöð Vestfjarða húsgögn sem keypt voru á árinu 2000. Þar er
einnig staðsettur fjarkennslubúnaður sem er í eigu Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, skjávarpi,
myndvarpi, tölva og annar búnaður sem nauðsynlegur er í kennslustofu sem nýtir nýjustu
fjarkrennslutækni. Í þessum sal hafa farið fram styttri fundir og námskeið á vegum .
Fræðslumiðstöð Vestfjarða þar sem fjarfundarbúnaður hefur verið nýttur, en einnig önnur
námsbrautin á háskólastigi sem skólaárið 2000 – 2001 hefur staðið nemendum til boða og verður
nánar greint frá þegar fjallað verður um nám á háskólastigi.
Námskeið á vegum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða fara hins vegar flest fram í húsakynnum
Menntaskólans á Ísafirði, Torfnesi, en þar er staðsett fjarkennslubúnaðurinn sem er nú í eigu
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða en var upphaflega keyptur af Fjórungssambandi Vestfirðinga. Í
þessum fjarkennslubúnaði fer fram nám í hjúkrunarfræðum sem hefur nú verið starfrækt í tæp þrjú
ár.
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Starfsmenn
Nú starfa á Fræðslumiðstöð Jóhanna G. Kristjánsdóttir, forstöðumaður (50%) og Guðfinna
Hreiðarsdóttir fulltrúi (70%). Jóhanna hefur veitt Fræðslumiðstöð Vestfjarða forstöðu frá upphafi
ársins 2000 þegar starfsemi Fræðslumiðstöðvar fór af stað. Guðfinna hóf störf í október 2000 þegar
dr. Inga Bára Þórðardóttir, sem ráðinn var til starfa um leið og Jóhanna, óskaði eftir launalausu leyfi
um óákveðinn tíma vegna heimilisástæðna. Inga Bára vann í tímabundnum verkefnum fyrrihluta
ársins. Jóhanna hefur óskað eftir lausn frá starfi frá 1. apríl 2001 og hefur starf hennar verið auglýst
laust til umsóknar. Umsóknarfrestur er til 15. mars 2001.
Auk fastra starfsmanna annast ritari í móttöku Þróunarseturs símavörslu og ýmiss tilfallandi
smáverkefni ef ástæður leyfa. Brynjar Ingvason hefur séð um færslu bókhalds.

Helstu samstarfsaðilar
Eðli starfseminnar kallar á mikið og náið samstarf með mörgum aðilum. Hér verður nú getið um
helstu samstarfsaðilana og hvernig Fræðslumiðstöð Vestfjarða tengist þeim.
Kvasir

Eins og fram hefur komið er Fræðslumiðstöð Vestfjarða ein átta símenntunarmiðstöðva sem
stofnaðar hafa verið á undanförnum árum til þess að hafa umsjón með símenntun og fjarnámi á
háskólastigu utan höfuðborgarsvæðisins. Símenntunar- og fræðslumiðstöðvarnar innsigluðu
formlegt samstarf sitt með stofnun félagsins sem ber nafnið Kvasir. Kvasir var stofnað í lok maí
2000.
Símenntunar- og fræðslumiðstöðvarnar átta og forstöðumenn þeirra eru sem hér segir:
Nafn

Aðsetur

Forstöðumaður

Farskóli Norðulands vestrasímenntunarmiðstöð
Fræðslumiðstöð Norðurlands
eystra
Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Sauðárkróki

Anna Kristín Sigurðardóttir

Kópaskeri
Ísafirði

Iðunn Antonsdóttir
Jóhanna G. Kristjánsdóttir

Fræðslunet Austurlands

Egilsstöðum

Emil Björnsson

Fræðslunet Suðurlands

Selfossi

Jón Hjartarson

Keflavík

Skúli Thoroddsen

Akureyri

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir

Borgarnesi

Inga Sigurðardóttir

Miðstöð símenntunar á
Suðurnesjum
Símenntunarmiðstöð
Eyjafjarðar SÍMEY
Símenntunarmiðstöð
Vesturlands

Stjórn Kvasir skipa nú Emil Björnsson, formaður, Skúli Thoroddsen, ritari og Iðunn Antonsdóttir
gjaldkeri.
Á árinu 2000 héldu forstöðumenn fræðslu- og símenntunarmiðstöðvanna 6 bókaða fundi. Flestir
voru haldnir í Reykjavík eða alls en fundir voru einnig haldnir á Suðurnesjum og á Selfossi.
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Á meðfylgjandi mynd eru forstöðumenn símenntunarmiðstöðvanna í Danmörku á tveggja daga
kynningarnámskeiði þar sem danska greiningar- og ráðgjafarkerfið SUM (á íslensku MUS) var
kynnt.

MENNT

Annar mikilvægur samstarfsaðili er MENNT. Þótt Fræðslumiðstöð Vestfjarða hafi ekki gerst
formlegur aðili MENNTAR fyrr en í febrúar 2001 herfur samstarfið við MENNT verið af ýmsum
toga á liðnu ári. MENNT er samstarfsvettvangur samtaka atvinnulífs og skóla og var stofnað í
nóvember 1998. Hlutverk MENNTAR er að “þjóna sem samstarfsvettvangur aðila
vinnumarkaðarins, skóla á framhalds- og háskólastigi og sveitarfélaga. Markmið með samstarfinu
er sterkari staða einstaklinga á vinnumarkaði, samkeppnishæfari fyrirtæki, kröftugari
menntastofnanir og aukinn hagvöxtur í samfélaginu í heild”.
Menntamálaráðuneytið hefur falið MENNT að hafa umsjón með ýmsum stórum verkefnum sem
varða fræðslumál sem heyra ekki beint undir grunnskóla, framhaldsskóla eða háskólastig en eru
eftir sem áður mikilvægu hlutverki fyrir hina almennu menntun í landinu. Verkefnin tengjast
erlendum samstarfsverkefnum, símenntunarátaki o.fl.
Verkefnin sem MENNT hefur séð um á árinu 2000 og Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur tengst eru:
Upplýsingatækniráðstefnan UT-2000 sem haldin var í húsakynnum Háskólans í Reykjavík
þ. 3. og 4. mars. Þar var fjallað um hina nýju tækni sem í auknum mæli einkennir nám á
öllum skólastigum en ekki hvað síst fjarnám sem fellur undir símenntun og endurmenntun.
Erlendir og innlendir fyrirlesarar fluttu erindi, en einnig voru mörg fyrirtæki með
kynningarbása þar sem gaf að líta það sem helst er á boðstólum hvað tæknibúnsað varðar.
Vika símenntunar 4 – 10 septemb 2000 en þar unnu símenntunarmiðstöðvarnar að
vikulöngu fræðslustarfi með staðbundinni dagskrá í hverju landshorni í samvinnu við Mennt
sem hafði heildaryfirsýn og sá m.a. um auglýsingar og kynningu á landsvísu.
Þátttaka í starfshópi um fræðslumál í fyrirtæjum “Atvinnulífið og símenntun”.
Forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar hefur setið í einum starfshópi MENNTAR. Þessi
starfshópur hafði hist samtals 12 sinnum í lok ársins 2000 annað hvort í fjarfundabúnaði eða
í húsakynnum prentara að Hverfisgötu í Reykjavík.
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Samvinna um MUS-ráðgjafarkerfið. Á árinu 2000 var til athugunar að fá heimild til að nota
danskt ráðgjafarkerf þar sem fræðslumál fyrirtækja og stofnana eru í brennidepli. Þetta
kerfi sem á dönsku ber heitið “Strategisk udvikling av medarbeidere” – skammstafað SUM
hefur verið notað um árabil í Danmörku með góðum árangri. Mennt fékk að lokum heimild
til að vera umboðsaðili þessa kerfis á Íslandi og ákveðið að símenntunarmiðstöðvarnar
fengju kynningu á þessu kerfi. Skipulagt var stutt kynningarnámskeið í Danmörku dagana
18. – 20. október 2000 og sóttu það allir forstöðumenn símenntunarmiðstöðvanna að einum
undanskildum. Eftir kynninguna í Danmörku þótti nokkuð ljóst að þetta kerfi gæti hentað
vel til þess að efla fræðslustarf innan íslenskra fyrirtækja og stofnana. Á því sviði hefur
Danmörk verið öðrum löndum til fyrirmyndar og er talið að þar liggi rótin m. a. að
velgengni danskra fyrirtækja á sviði iðnaðar, verslunar og viðskipta.
Stofnanir og fyrirtæki í Þróunarsetri Vestfjarða

Í Þróunarsetri Vestfjarða starfa nú átta félög, samtök og stofnanir. Vegna hins nána samgangs eru
allir starfsmenn í Þróunarsetri nánir samstarfsaðilar Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Hér verður gerð
grein fyrir þessum mikilvægu samstarfsaðilum:
Fjórðungssamband Vestfirðinga – samtök sveitarfélaga á Vestfjörðum og formlegur
samstarfsvettvangur þeirra. Samtökin annast hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin og
upplýsingagjöf, en vinna einnig að stuðningi við atvinnuþróun og uppbyggingu menntunar á
svæðinu og öðru er eflir og styrkir byggð á Vestfjörðum.
Atvinnuþróunarfálag Vestfjarða hf. sem hefur þann tilgang að efla og auka fjölbreytni
mannlífs og atvinnulífs á Vestfjörðum, m.a. með því að veita þjónustu á sviði
viðskiptaráðgjafar, með könnun á nýjum atvinnukostum, með því að leita að sóknarfærum
og móta atvinnustefnu og vinna að ýmsum sérverkefnum fyrir sveitarfélög, stofnanir og
fyrirtæki.
Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða, sem er útibú frá frá Vinnumálastofnun og hefur sem
meginmarkmið að skapa jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir starskrafti í landinu
með því m.a. að stunda vinnumiðlun, sjá um atvinnuleysisskráningu, veita náms- og
starfsráðgjöf, sjá um endurmenntun starfsmanna, veita umsagnir um atvinnuleyfi fyrir erlent
vinnuafl og veita upoplýsingar um atvinnuástand og atvinnuhorfur.
Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins er rannsókna- og þjónustustofnun fyrir sjávarútveginn,
annan matvælaiðnað og tengdar greinar. Þar eru stundaðar rannsóknir, framkvæmdar
mælingar og prófanir, veitt ráðgjöf, upplýsingar og fræðsla veitt á þekkingar og
þjónustusviðum stofnunarinnar.
Hafrannsóknastofnun er útibú frá aðalstöðvum í Reykjavík og felst starfsemin í útibúinu
aðallega í sýnatöku úr lönduðum afla og þátttöku í leiðöngrum og rannsóknarverkefnum á
svæðinu.
MATRA er samstarfsverkefni Iðntæknistofnunar og Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins
um matvælarannsóknir og þjónustu við matvælaiðnaðinn á Íslandi.
Vinnueftirlit ríkisins er starfsemi sem er nýflutt í húsrými Þróunarstofnunar. Hlutverk
vinnueftirlits ríkisins er m.a. að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum um hvað þurfi að bæta
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í vinnuumhverfinu. Vinnueftirlitið sér um eftirlit og umsjón með að vinnuverndarlögum og
reglugerðum sé framfylgt, veitir ráðgjöf varðandi vinnuvernd og sér um fræðslu, útgáfu
fræðsluefnis o.fl.
Auk samstarfs við ofantaldar stofnanir er samstarf við aðrar stofnanir og fyrirtæki í Vestrahúsinu
þar sem Þróunarsetur er til húsa, m.a. við Rauða krossinn.
Það hefur sannast að nálægð við þessar mikilvægu stofnanir er hafa það hlutverk að veita
upplýsingar og ráðgjöf, og vinna að uppbyggingu á ýmsum sviðum, hefur gefið góða raun. Útávið
hafa stofnanir í Þróunarsetri komið fram sem heild, m.a. með útgáfu sameiginlegs
kynningarbæklings, sameiginlegri kynningu í skjávarpa fyrir gesti Þróunarseturs, á
atvinnuvegasýningunni o.fl.
Stofnaðilar

Félög og samtök sem undirrituðu skipulagsskrá Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða sýndu með þátttöku
sinni að þeim er umhugað um að fullorðinsfræðsla, símenntun og námstilboð á háskólastigi
blómstri hér á Vestfjörðum sem og annars staðar á landinu. Þessir mikilvægu stofn- og
stðningsaðilaraðilar fyrir vöxt og framgang Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hafa verið taldir upp hér
að framan. Tveir af tíu stofnaðilum eru ennfremur samstarfsaðilar í Þróunarsetri Vestfjarða, en það
eru Fjórðungssamband Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og hefur samstarf á árinu
2000 verið mikið við þessa tvo stofnaðila vegna nálægðarinnar og einnig vegna sameiginlegra
hagsmuna. Samstarfið við Menntaskólann á Ísafirði (áður Framhaldsskóla Vestfjarða) hefur þó
eðlilega verið mjög mikið enda fer hluti starfsemi Fræðslumiðstöðvar fram í húsakynnum MÍ.
Ýmiss félög, samtök og stofnanir

Á árinu 2000 hefur Fræðslumiðstöð Vestfjarða átt gott samstarf við ótalmarga aðila, einstaklinga,
stofnanir og félagasamtök sem ekki eru beinir aðilar að Fræðslumiðstöð Vestfjarða eins og
stofnaðilarnir. Mest hefur samstarfið líklega verið við Skólastjórafélag Vestfjarða, Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar og grunnskóla á Vestfjarðasvæðinu vegna námskeiðahalds í
tengslum við endurmenntun kennara og skólastjórnenda. Einnig mætti nefna samstarf við
Endurmenntunarstofnun HÍ, Iðntæknistofnun, MFA (Menningar- og fræðslusamband alþýðu) sem
hafa m.a. veitt aðstoð við útvegun kennara o.fl.

Námskeiðahald
Einn meginþátturinn í starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er sem fyrr segir að skipuleggja og
bjóða almenningi þátttöku á námskeiðum af ýmsu tagi. Þessi þáttur starfseminnar er framhald þess
starfs sem Farskóli Vestfjarða sá um í u.þ.b. áratug áður en Fræðslumiðstöð var stofnuð. Farskólinn
hafði markað sér stefnu sem fylgt hefur verið og er á þá leið að ekki eru borðin námskeið í
samkeppni við aðila á svæðinu sem bjóða almenningi upp á fræðslu eða námskeið af einhverju tagi.
Hér verður nú gerð grein fyrir námskeiðum sem boðið var upp á og haldin voru á árinu 2000.
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Alls voru haldin um 30 námskeið eins og fram kemur á eftirfarandi yfirliti:
Heiti námskeiða o.fl.

Staðsetning

Vorönn 2000
Mikilvægir þættir í starfi kennara
Enska II
Íslenska fyrir útlendinga
Íslenska fyrir Pólverja
Heimilistölvan
Kjarnanámskeið (frh) fyrir stuðningsfltr. fatlaðra
Sushi-námskeið
Horfin handtök
Vöruþróun
Kjarnanámskeið fyrir starfsmenn á
heilbrigðisstofnunum (í fjarkennslubúnaði)
Skógræktarnámskeið
Hjúkrun aldrarðra f. sjúkraliða (fjark. búnaður)
Samtals á vorönn 12

Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Bolungarvík
Flateyri
Ísafjörður
Ísafjöðrur
Ísafjöðrur
Ísafjöðrur
Ísafj. Hólmav.
Patreksfj.
Núpur
Ísafjörður

Sumar/haust 2000
(endurmenntun kennara og skólastjórnenda)
Nýja stærðfræðin
Nemendur með sérþarfir
Lestur og ritun
Skólanámskrárgerð
Stefna skóla og skólanámskrárgerð
Agastjórnun
Að hanna og smíða
Geðr. erfiðl og sálræn skyndihjálp
Sóknaráætlanir (SkóVest)
Rekstraráætlanir (SkóVest)
Tölvusamskipti Samskiptatækni (SkóVest)
Sumarnámskeið alls 11
Haust 2000

Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Tálknafjörður
Patreksfjörður
Patreksfjörður
Þingeyri
Bolungarvík
Borgarfjörður
Bíldudal
Ísafj.og Núpur

30 rúmlesta skipstjórnarnámskeið
Vélgæsla
Enska I
Íslenska fyrir útlendinga
Bókhaldsnámskeið
Verkin í garðinum
Franska og frönsk menning (fjarknennslubún )
Kjarnanámsk (val) í samvinnu við MFA
Samtals á haustönn 8

Staðsetning

Staðsetning
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafjörður
Ísafj. Patreksfj. Hólmav.

Fjöldi
Fjöldi
kennslustunda þátttakenda
7
30
30
42
15
60
4

11
10
6
11
7
26
6

4

80

64
8
20
284

27
12
9
211
Fjöldi
Fjöldi
kennslustunda þátttakenda

20
20
20
23
23
20
20
20
15
8
15
204

17
10
10
7
24
9
9
11
17
18
15
147
Fjöldi
Fjöldi
kennslustunda þátttakenda
140
8
60
10
30
11
30
11
12
10
7
4
20
7

173

61

Flest námskeiðin voru auglýst í námsvísum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða sem komu út í byrjun
vor- og haustanna.
Á vorönn var boðið upp á samtals 22 námskeið en vegna ónógrar þátttöku voru aðeins haldin 12
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Á haustönn voru í boði 17 námskeið en aðeins haldin 8
Námskeiðin á sumarönn voru endurmenntunarnámskeið fyrir kennara og skólastjórnendur og voru
þau ekki auglýst nema í grunnskólum á Vestfjörðum. Haldin voru 11 námskeið en auglýst samtals
18 námskeið
Í Viðauka III er bréf sem þátttakendum á námskeiðum á vorönn var sent. Þar koma fram
upplýsingar sem varpa ljósi ýmsa þætti starfseminnar á fyrstu starfsönninni.

Háskólatengt nám
Eitt af verkefnum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er að stuðla að því að í boði verði nám á
háskólastigi sem unnt er að stunda án þess að flytja búferlum af Vestfjarðasvæðinu.
Þegar Fræðslumiðstöð Vestfjarða tók til starfa í byrjun árs 2000 var námsbraut í hjúkrunarfræðum
þegar búin að starfa í þrjú misseri, en Háskólinn á Akureyri annast kennslu
hjúkrunarfræðinemannna og nýttur sem fyrr segir fjarkennslubúnaðurinn sem staðsettur er í
húsnæði MÍ Torfnesi.
Hjúkrunarfræðinámið hafði farið af stað haustið 1998 sem samstarfsverkefni HA og ýmissa aðila á
Ísafirði sbr. samkomulag sem gert var sumarið 1998. Á þessum tíma var m.a. fyrirmyndin fjarnám á
háskólastigi eins og það er skipulagt í dreifðnum byggðum Skotlands og þar sem hin nýja
gagnvirka fjarbúnaðartækni er nýtt.
Það var í verkahring Fræðslumiðstöðvar að koma þessu námi á nýjan grundvöll og taka við
þjónustu og ábyrgð sem dreifst hafði á margra hendur.
Í maí 2000 kom Þorsteinn Gunnarsson, rektor HA, til Ísafjarðar og undirritaði samkomulag við
Fræðslumiðstöð Vestfjarða um hjúkrunarfræðinámið og samstarf um aðrar námsbrautir sem til
greina kæmi að starfrækja (Viðauki II).
Fræðslumiðstöð Vestfjarða gerði einnig samkomulag við þá aðila sem upphaflega hryntu
hjúkrunafræðináminu af stað en þeir voru Ísafjarðarbær, Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði,
Framhaldsskóli Vestfjarða (nú Menntaskólinn á Ísafirði), Fjóðrungssamband Vestfirðinga og
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða. Samkomulagið var á þá leið að þessir aðilar myndu ekki krefja
Fræðslumiðstöð Vestfjarða um greiðslur vegna kostnaðar er þeir hefðu af hjúkrunarnáminu nema
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefði verið tryggt fjármagn frá ríkinu til að standa straum af þjónustu
við háskólanemendur. Undirritun þessara samninga fór fram í Þróunarsetri Vestfjarða þ. 29. maí
2000
Á haustmisseri jók HA við starfsemi sína á Vestfjörðum þegar háskólinn í samvinnu við HÍ bauð
upp á nýjung á sviði almenns hugvísindanáms. Hér var um að ræða 30 eininga nám – svokallað
Nútímafræðinám. Á Ísafirði hófu nám í Nútímafræðum 10 nemendur sem er sami fjöldi og stundað
hefur nám í hjúkrunarfræðum. Nútímafræðinámið fer fram á morgnanna í fjarkennslubúnaði
Atvinnuþróunarfélagsins sem staðsettur er í sal í Þróunarsetri.
Kennaraháskóli Íslands hefur um margra ára bil boðið upp á fjarnám fyrir þá sem vilja stunda
grunnskólakennaranám til B.Ed.gráðu. Á hverju ári stunda slíkt fjarnám á Vestfjörðum um 20
kennaranemar. Á síðasta ári bauð KHÍ einnig upp á nám fyrir verðandi leikskólakennara.
Fræðslumiðstöð hefur ekki komið með beinum hætti við sögu í þessu fjarnámi fyrir
leikskólakennara nema séð um prófatöku.
Á árinu 2000 var unnið að því að kanna áhuga Vestfirðinga á fjarnámi á háskólastigi. Í ljós kom að
mikill áhugi er á námi í rekstrarfræði.
Einnig hafa átt sér stað viðræður við KHÍ vegna fyrirhugaðs fjarnáms fyrir verðandi þroskaþjálfa
og við HÍ vegna fyrirhugaðs grunnnáms fyrir náms- og starfsráðgjafa.
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Allt bendir til þess að á haustmisseri geti Vestfirðingar stundað grunnnám á háskólastigi á allt að
sjö námsbrautum sem eru:
hjúkrunarfræði, hugvísindanám, rekstrarfræði, náms- og starfsráðgjöf, grunnnám
grunnskólakennara, grunnnám leikskólakennara og þroskaþjálfa.
Háskólaþing sem menntamálaráðuneytið stóð fyrir í Háskólabíói í Reykjavík þ. 19. febrúar gaf
góða yfirsýn yfir það sem íslenskir háskólar hafa upp á að bjóða. Forstöðumaður
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða sótti þessa kynningu og hlýddi á áhugaverðar pallborðsumræður um
strauma og stefnur sem nú hafa áhrif á framboð háskólanna, hugmyndir um aukningu og þann
ramma sem háskólunum er settur.
Í kaflanum um fjármál verður getið um athugun á kostnaði sem eðlilegt væri að þeir sem veita
háskólanemendum á Vestfjöðrum þjónustu fengju greiddan. Í starfsáætlun fyrir árið 2001 verður
getið um áætlun um uppbyggingu á aðstöðu fyrir háskólanema sem stunda háskólanám sem fjarnám
og vinna að rannsóknartengdum verkefnum. Í viðaukum eru greinargerðir sem lúta að þessum
þáttum.

Miðlun upplýsinga um fræðslu og námskeið
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur leitast við að miðla upplýsingum um nám af ýmsu tagi. Þetta
hefur m.a. verið gert með því að gefa út tvö blöð með upplýsingum um fræðslustarfsemi og komu
þau út í byrjun vorannar og haustannar á árinu 2000. Hvort blað var 8 blaðsíður og prentað í
tveimur litum í H-prent.
Auk þess sem námskeið á vegum Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða eru kynnt í námsvísunum er öðrum
aðilum er hafa námskeiðahald með höndum gefinn kostur á að koma upplýsingum á framfæri í
námsvísinum. Námsvísunum er dreift inn á hvert heimili á Vestfjörðum.
Á heimasíðu Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða (vefslóð: http:www.snerpa.is/frmst ) er einnig leitast
við að miðla upplýsingum bæði um námskeið á vegum Fræðslumiðstöðvar og annara
námskeiðshaldara á Vestfjörðum en einnig upplýsingum um aðila sem bjóða námskeið utan
Vestfjarða þar sem mörg þeirra er unnt að stunda í fjarnámi.
Heimasíða Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur nú verið endurbætt og er hún stöðugt færð upp og
hefur að geyma ýmsar fréttir auk upplýsinga um starfsemina, starfsemi annarra
símenntunarmiðstöðvar, háskólanna og annarra aðila er vinna að svipuðum markmiðum.
Auk námsvísa og vefsíðu hefur Fræðslumiðstöð Vestfjarða auglýst í staðarblaðinu BB ,
svæðisútvarpi og einnig dreift upplýsingum um einstök námskeið og viðburði í pósti, í netpósti eða
með heimsendum dreifimiðum. Var þetta m.a. gert í tengslum við Viku símenntunar sem sagt
verður ítarlega frá síðar í þessari samantekt.

Ráðgjöf
Fræðslumiðstöð Vestfjarða mun væntanlega sinna þessum þætti í auknum mæli enda sá þáttur sem
mikilvægt er að standi háskólanemum í fjarnámi til boða. Er það í samræmi við það sem talið er
nauðsynlegt hjá skólum eins og Open University í Bretlandi sem lengst allra háskóla hefur
skipulagt fjarkennslu og fjarnám. Þar er skipulögð ráðgjöf við nemendur fastur, órjúfanlegur þáttur
starfseminnar og á að draga úr þeirri einangrunartilfinningu sem háskólanemar utan hins eiginlega
háskólasamfélags geta fundið fyrir er þeir stunda fjarnám.
Á árinu 2000 bauðst íslensku símenntunarmiðstöðvunum að taka að sér að hafa umsjón með annars
konar ráðgjafarkerfi en það er kerfi sem sniðið er að þörf fyrirtækja og stofnana og snýr að því að
efla fræðslu innan fyrirtækjanna. Kerfið er danskt og hefur verið notað sem tilraunaverkefni við
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símenntunarstofnaun Suðurnesja. Eins og fram hefur komið fóru forstöðumenn
símenntunarmiðstöðva á kynningarnámskeið í Danmörku í október 2000 og að því loknu var
ákveðið að nýta þetta ráðgjafarkerfi til þess að efla fræðslu innan fyrirtækja og stofnana á hverju
svæði. Í framhaldi af ferðinni í október var ákveðið að símenntunarmiðstöðvar myndi senda
starfsmenn á fullt þjálfunarnámskeið sem haldið yrði í Danmörku eða á Íslandi. Niðurstaðan var sú
að æskilegri kostur væri að halda námskeiðið hérlendis. Verður nánar greint frá MUS-námskeiðinu
í umfjöllun um árið 2001.

Sérstök afmörkuð verkefni og viðburðir
Þegar litið er yfir starfsemina á árinu 2000 kemur í ljós, að auk hinna föstu liða, þ.e.
námskeiðahaldinu, þjónustunni við háskólanámið, mótun samstarfs, miðlun upplýsinga og ráðgjafar
hafa ýms verkefni verið á dagskrá og verður hér getið um þennan þátt starfseminnar sérstaklega
þótt í sumum tilvikum sé um að ræða skörun við aðra liði sem hér hefur verið fjallað um að framan.
Aðalfundur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða 27. mars 2000. Aðalfundurinn var haldinn í sal
Menntaskólans á Ísafirði. Í tengslum við aðalfundinn var kynningarfundur sem opinn var
öllum sem áhuga höfðu. Á kynningardagskránni kynntu fjórir aðilar það sem helst er á
döfinni og varðar tækninýjungar sem geta gagnast í fjarnámi. Þeir sem kynntu starfsemi sína
voru Tölvufyrirtækið Snerpa á Ísafirði, fjarskiptafyrirtækið Íslensk Miðlun, Landssíminn og
að lokum sagði Guðjón Ólafsson, menntaskólakennari sem sagði frá fjarnámsforritinmu
WebCt.
Ferð til Skotlands í mars 2000. Forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar átti þess kost að sitja
ráðstefnu sem haldin var í Thurso nyrst í Skotlandi. Ráðstefnan var á vegum University of
the Highlands and Islands og var þar einkum fjallað um fjarkennslubúnað, fjarnámsforrit og
annað sem einkennir nýja kennslutækni í háskólanámi sem boðið er uppá í hinum dreifðu
byggðum norður Skotlands og á eyjunum við strendur landsins. Þarna eru staðhættir um
margt líkir því sem gerist á Íslandi. Auk ráðstefnunnar í Thurso gafst forstöðumanni kostur
á að kynnast starfsemi Open University í Skotlandi og fjarnámstilboðum í Stevensons
College í Edinborg. Forstöðumaður fór ferð þessa á eigin kostnað en með samþykki stjórnar
og hélt launum sínum frá Fræðslumiðstöð óskertum í þessari vikuferð.
AtvinnuvegasýningVestfjarða 2000 sem haldin var í íþróttahúsinu á Ísafirði 23 – 24.
september. Þróunarsetur Vestfjarða var með sérstakan sýningarbás á sýningunni. Í tilefni
sýningarinnar var prentaðaur kynningarbæklingur þar sem stofnanir í Þróunarsetri kynntu
starfsemi sína, m.a. Fræðslumiðstö Vestfjarða.
MUS-kynningarferð til Danmerkur Forstöðumaður fór í þessa kynningarferð ásamt öðrum
forstöðumönnum íslenskra símenntunarmiðstöðva. Ferðin var ekki aðeins gagnleg vegna
kynningarinnar á danska ráðgjafarkerfinu SUM sem á íslensku hefur verið nefnd MUS
(skammstöfun fyrir Markviss Uppbygging Starfsmanna) – hún var einnig gagnleg að því
leyti að í ferðinni kynntust forstöðumennirnar betur en þeir höfðu haft tækifæri til áður. Með
í för var einnig Stefanía K Karlsdóttir, forstöðumaður MENNTAR, sem var þá nýtekin við
af Hrönn Pétursdóttur. Kostnaður við ferðina var að hluta greiddur úr endurmenntunarsjóði í
menntamálaráðuneytinu, en að hluta af símenntunarmiðstöðvunum sjálfum.
Samstarfsfundir í Kvasir, samstarfshópi Menntar o.fl. Á þessum fundum hefur farið fram
mikið og nauðsynlegt mótunarstarf. Allar miðstöðvarnar eru nýjar af nálinni og starfsemin
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að stíga sín fyrstu skref. Stærsta samstarfsverkefnið á árinu var án efa það sem hér verður nú
nefnt, þ.e.
Vika símenntunar sem er stærsta einstaka verkefnið sem Fræðslumiðstöð Vestfjarða stóð
fyrir og stóð yfir dagana 4. – 10. september. Í viðauka II með þessari samantekt er að finna
skýrslu um það sem á döfinni var á Vestfjörðum á Viku símenntunar.

Fjármál
Eins og greint var fá á aðalfundi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða árið 2000 nam fjárveiting til
starfseminnar kr. 5.400.000,00 á árinu 2000. Til viðbótar var fjárveiting að upphæð kr. 500.000,00
vegna Viku símenntunar. Í reikningum ársins 2000 er unnt að fá upplýsingar um fjárhag
Fræðslumiðstöðvar, en hér verða nefnd nokkur atriði til nánari skýringar.
Námskeið

Krafan um að námskeið standi fjárhagslega undir sér gerir námskeiðahaldið erfitt í fámennum
byggðarlögum. Því hefur verið reynt að leita eftir styrktaraðilum og hefur sú leit stundum borið
árangur – en stundum ekki. Oftast hafa umsóknir verið gerðar í samvinnu við annan aðila.
Hér verður nú getið um umsóknir um styrki og veitta styrki til einstakra verkefna á árinu 2000.
Veittur styrkur úr starfsmenntasjóði starfsmanna ríkisins vegna framhaldsnámskeiðs fyrir
starfsmenn er starfa við umönnun fatlaðra. Námskeiðið var haldið á Ísafirði 15. 03. - 14.04.
í samvinnu við Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra og nam veittur styrkur
kr.1.098.000,00
Sótt var um styrk til félagsmálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og Rauðakross Íslands
vegna Menntasmiðju kvenna í samvinnu við Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða.
Félagsmálaráðuneytið veitti styrk að upphæð kr. 415.000,00. Menntamálaráðauneytið veitti
styrk að upphæð kr.300.000,00 í desember og Rauði kross Íslands veitti sömu upphæð kr.
300.000,00 í ársbyrjun 2001.
Sótt var um styrk til félagsmálaráðauneytis vegna tölvunámskeiðs sem haldið var í
Árneshreppi á Ströndum í samvinnu við Tölvuskóla Snerpu, Ísafirði. Veittur var styrkur að
upphæð kr.157.500,00
Sótt var um styrk í Endurmenntunarsjóð grunnskóla í samvinnu við Skólastjórafélag
Vestfjarða til þess að koma af stað námskeiðalotu er næði fram á vor 2001 Styrkveiting sem
fékkst nam kr. 300.000,00
Fræðslumiðstöð tók við styrk sem Skólaskrifstofu Vestfjarða hafði verið veittur úr
Endurmenntunarsjóði grunnskóla að upphæð kr. 400.000,00 vegna
endurmenntunarnámskeiða grunnskólakennara.
Sótt var um styrki til menntamálaráðuneytis vegna þriggja íslenskunámskeiða fyrir
útlendinga og fengust styrkir að upphæð kr. 423.490,00

Háskólanámið

Í reynd hefur háskólanámið á Vestfjörðum verið rekið án þess að nokkur bein fjárveiting til
starfseminnar hafi komið til fyrir utan þá fjárveitingu sem háskólarnir hafa hver um sig til
kennslunnar og annars kostnaðar varðandi það að “senda” kennsluna til nemenda sem eru fjarri
aðalstöðvum háskólanna sjálfra. Námsmenn hafa sjálfir kostað “móttöku” kennslunnar, en hafa þó
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notið ýmsrar fyrirgreiðslu, en mismikillar, m.a. eftir fjáhagslegu bolmagni sveitarfélaga, en þetta á
a.m.k. við um kennaranema sem hafa stundað grunnnám til B.Ed gráðu samhliða starfi um árabil.
Fyrsti fjarnámshópur grunnskólakennara útskrifaðist vorið 1996 en áður höfðu 10 kennarar á
Vestfjörðum í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við KHÍ lokið eins árs framhaldsnámi í fjarnámi
sem tók tvö ár (1991-1993).
Hjúkrunarnámið sem hófst 1998 á Ísafirði hefur notið velvilja og stuðnings frá ýmsum aðilum á
Ísafirði, eins og fram hefur komið. Á árinu 2000 var reynt að meta hve mikill þessi kostnaður vegna
námsins væri í reynd hér á móttökustaðnum. Skýrsla var síðan send til fjárveitingarnefndar
Alþingis og afrit til menntamálaráðuneytisins. Þar sem skýrslan varpar ljósi á málið eins og það
birtist okkur sem veitum þessa þjónustu er hún birt hér í Viðauka III með þessari samantekt.
--Eins og fram hefur komið var árið 2000 fyrsta heila starfsár Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.
Reynslan af starfseminni hefur nú sýnt okkur sem þar störfum að margt hefði mátt gera á annan hátt
– og sjálfsagt betur. Reynt hefur þó verið að gæta ítrasta sparnaðar í rekstri skrifstofunnar. Sú stefna
sem fylgt var á árinu gekk að nokkru leyti út á það að mikilvægt væri að vinna í haginn fyrir
framtíðina hefur óhjákvæilega haft í för með sér nokkur útgjöld. Námskeið hafa ekki alltaf staðið
fjárhagslega undir sér. Ekki hefur verið greitt fyrir ýmsa þjónustu sem eðlilegt væri að greiða fyrir
o.s.frv.
Fræðslumiðstöð barst á árinu 2000 höfðingleg gjöf frá hjónunum Báru Hjaltadóttur, sem nú er látin
og Þórði Júlíussyni, Vinaminni v/ Seljalandsveg á Ísafirði. Þau hjón gáfu kr. 1.000.000 til kaupa á
fjarkennslubúnaðinum sem staðsettur er í MÍ.
Nánari upplýsingar um fjárhagslega stöðu koma fram í ársreikningi fyrir árið 2000.
Fjárveiting f. 2001

Reynt var að hafa áhrif á aukningu fjárframlaga úr Ríkissjóði Íslands vegna starfsemi
símenntunarmiðstöðvanna. Stjórn Kvasir sótti m.a fjárlaganefnd Alþingis heim og gerði grein fyrir
fjáhagslegri stöðu. Reyndist sú vinna bera nokkurn árangur því á árinu 2001 er starfsemi fræðsluog símenntunarmiðstöðvanna í fyrsta sinn sérstakur liður á fjárlögum og voru hverri miðstöð nú
veittar kr. 7.000.000,00 til starfseminnar. Að auki var í desember 2000 afgreitt á Alþingi (fjárlög
2001 fjárlagaliður nr. 451.1.11) sérstakt framlag til eflingar háskólanáms á Vestfjörðum og á
Austurlandi og samþykkt að greiða þann kostnað sem af gagnaflutningum í fjarkennslubúnaði hlýst.
Þetta var merkilegt skref til viðurkenningar á þörf fyrir að jafna aðstöðumun sem íbúar í dreifbýli
búa við þegar nám á háskólastigi á í hlut. Tvær umsóknir um fjárveitingu úr þessum sjóða voru
sendar menntamálaráðuneytinu byrjun árs 2001. Önnur í samvinnu við Þróunarsetur Vestfjarða og
hin í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Fjórðungssamband estfirðinga.
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Mynd frá Menntasmiðju kvenna á Ísafirði sem tók til starfa í febrúar 2001

Samantekt um það sem helst hefur verið á dagskrá hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða á árinu 2000
verður ekki lengri. Aðeins hefur verið drepið á nokkur atriði og unnt hefði verið að tíunda hér
ýmislegt fleira. Fulltúar í Fræðsluráði eru eindregið hvattir til að koma á skrifsatofuna og spyrjast
fyrir um einstök atiði sem þá langar til að fræðast meira um.
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Starfsáætlun fyrir árið 2001
Í ársbyrjun 2001 var í stórum dráttum gert ráð fyrir að starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða yrði
með svipuðu sniði og síðastliðið ár, en gert ráð fyrir talsverðri aukningu á framboði námskeiða, eins
og fram kom í námsvísi fyrir vorönn 2001, og einnig gert ráð fyrir aukningu á framboði fjarnáms á
háskólastigi og hefur verið unnið að þessu nú á fyrstu mánuðum ársins 2001.
Hér verður nú getið um nokkur atriði sem verða í brennideplinum á árinu.

Starfsmannahald
Gert er ráð fyrir breytingum á starfsliði Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Guðfinna Hreiðarsdóttir
hefur verið lausráðin til þessa. Jóhanna Kristjánsdóttir hefur sagt starfi sínu lausu. Vegna aukins
umfangs er nauðsynlegt að forstöðumaður sé í fullu starfi, en einnig að við hlið hans starfi fulltrúi
er annast daglega afgreiðslu. Ekki hefur verið samin starfslýsing fyrir forstöðumann að öðru leyti
en því sem fram kemur í ráðningarsamningi, en skv. skipulagsskrá er það verkefni stjórnar.
Starfslýsing fyrir fulltrúa væri einnig æskileg.

Skráningarkerfi
Skráning og “utanumhald” um námskeið fer fram í sérsniðnu forriti sem kallast NÁMA. Þetta
foirrit hefur ýmsa kosti en það væri æskilegt að aðlaga það betur að starfseminni. Nauðsynlegt er að
huga að betra matskerfi fyrir námskeiðin og gera skráningu á námskeið mögulega með beinum
hætti af heimasíðu.

Fastir fundir með stjórn Fræðslumiðstöðvar
Stefnt er að því að fundir forstöðumanns með stjórn verði með reglulegu millibili og þær reglur sem
mótaðar hafa verið verði festar í sessi. Það er starfseminni mikill akkur að stjórn sé vel heima hvað
varðar hina reglubundnu starfsemi því það auðveldar ákvarðanatöku og stefnumörkun. Rætt hefur
verið um það í stjórn að finna leiðir til að gera fulltúaráðið ennþá virkara en það hefur verið. Ein
leið til þess er að formaður fulltrúaráðs, Dagrún Matthíasdóttir, situr nú fundi stjórnar.

Aðstaða
Á árinu 2001 er gert ráð fyrir að unnið verði að því að skoða framtíðaraðstöðu fyrir starfsemi
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Lítið skrifstofuherbergi fullnægir tæplega þeirri þörf sem aukin
umsvif kalla á. Verður þá litið á ýmsa kosti sem í boði eru í Þróunarsetri Vestfjarða sem þjónað
hefur vel starfseminni sem Fræðslumiðstöð hefur með höndum.

Vika símenntunar
Nú þegar hefur verið ákveðið að fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar sjái um dagskrá á viku
símenntunar sem verður eins og á síðasta árin í september 2001. Undirbúningur er ekki hafinn en
þess vænst að ekki takist verr til en í fyrra og vonast til að þátttaka almennings verði ennþá meiri en
í fyrra. Vika símenntunar er mikilvægur liður í að auka skilning almennings á því að nú þarf og
getur hver og einn lært meðan hann lifir- bæði sér til gangs í starfi - en einnig til ánægju og
aukinnar lífsfyllingar.
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Reglubundin starfsemi
Námskeið 2001

Í námsvísi Fræðslumiðstöðvar fyrir vorönn 2001 voru auglýst 30 námskeið. Námsvísir var nú á
vorönn mun "veglegri" en hinir fyrri, að þessu sinni prentaður í litum og alls 20 blaðsíður.
Nýjung á vorönn 2001 er að bjóða upp á þáttöku á málstofufyrirlestrum frá Kennaraháskóla Íslands
í fjarfundabúnaðinum í MÍ annanhovorn miðvikudag. Hér er um að ræða fjölbreytt efni sem
höfðað geta til breiðari hóps en kennara
Auk námskeiða á vorönn verða haldin endurmenntunarnámskeið fyrir kennara vor, sumar og haust.
Sótt var um styrki til Endurmenntursjórðs grunnskóla að upphæð kr. 1.555.000,00 til þess að halda
12 námskeið. Svar hefur borist um að Fræðslumiðstöð fái kr.1.193.900 til þessa námskeiðahalds.
Fræðslumiðstöð tók að sér að skipuleggja 4-5 námskeið fyrir Skólastjórafélag Vestfjarða og fékk
styrk að upphæð kr. 300.000 til þess á árinu 2000. Þrjú voru haldin á árinu 2000 en það fjórða
verður dagana 23. - 30. mars 2001 og verður það haldið í Pennsylvaníufylki í Bandaríkjunum með
viðkomu í Washington, DC og New York. Sautján félagar í SkóVest verða á þessu námskeiði sem
hefur verið skipulagt af Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
Á haustönn er gert ráð fyrir námskeiðahaldi með líku sniði og undanfarnar annir. Voanandi eykst
fjölbreytnin og er þess vænst að fleiri námskeið verði haldin í byggðunum sem liggja fjær
Ísafjarðarsvæðinu. Verið er að undirbúa slíkt samstarf um námskeiðahald í VesturBarðastrandarsýslu þessa dagana.
Háskólanám 2001

Umsókn um 10 milljón kr. styrk var send til menntamálaráðuneytis (Viðauki III). Ef styrkur þessi
fæst og mun það áreiðanlega breyta miklu um þróun háskólanáms á Ísafirði. Þar er gert ráð fyrir að
á Ísafirði veriði byggð upp miðstöð eða þjónustustofnun fyrir háskólastigið og verður ekki hvað síst
höfðað til nemenda sem komnir eru að því að ljúka framhaldsnámi (meistara-, kanditats, eða
doktorsgráða) og þeim gert fýsilegt að tengja rannsóknarverkefni við atvinnufyrirtæki og stofnanir
á svæðinu. Þessar hugmyndir hafa verið mótaðar af nokkrum einstaklingum sem láta sig
uppbyggingu háskólanáms á Ísafjarðarsvæðinu miklu skipta.
Forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur verið skipaður í nefnd sem mun hafa það
verkefni að gera athugun á því fjarnámi á háskólastigi sem nú er boðið uppá og móta tillögur til
ráðuneytisins um skipulag fjarkennslu á háskólastigi. Fyrsti fundur hefur verið ákveðinn þ. 15 mars
2001.
Stefnt er að því að haustið 2001 verði að minnsta kosti boðið upp á fjarnám á 7 – 8 mismunandi
námsbrautum á háskólastigi á Ísafjarðarsvæðinu þar sem flestir háskólanna íslensku koma við sögu.
Nauðsynlegt er að byggja upp öflugt ráðgjafar- og stuðningsstarf þar sem háskólanemendur geta
fengið fyrirgreiðslu og mál þeirra skoðuð og athugasemdum komið áleiðis til þeirrar
háskólastofnunar sem ber ábyrgð á náminu. Þar verður væntanlega haft sem fyrirmynd
ráðgjafarkerfi sem þróað hefur verið í Open University í Bretlandi.
Miðlun upplýsinga

Námsvísir vorannar var stærri og meira í hann lagt en áður eins komið hefur fram. Gert er ráð fyrir
að slíkur námsvísir verði gefinn út tvisvar á ári og sendur á hvert heimili á Vestfjörðum.
Heimasíða Fræðslumiðstöðvar er í endurskoðun og er stefnt að því að hún verði í stöðugri
endurnýjun, þar birtist reglulega fréttir af starfseminni og þar fari fram öflug miðum upplýsinga um
fræðslu og símenntun á Vestfjörðum.
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MUS-ráðgjöf

Eins og getið hefur verið um hér að framan mun ráðgjöf við atvinnufyrirtæki á Vestfjörðum
væntanlega stóraukast þegar MUS-kerfið hefur náð að festa rótum. Fræðslumiðstöð Vestfjarða
hefur kostað þjálfum tveggja einstaklinga, þeirra Dagnýjar Sveinbjörnsdóttur og Guðrúnar Önnu
Finnbogadóttur, sem munu væntanlega taka að sér að vinna samkvæmt MUS-kerfinu.
Fræðslumiðstöð mun þá gera sérstaka samninga við þær og um vinnunan sem þær munu vinna í
samvinnu við fyrirtæki og stofnanir sem áhuga hafa á að bæta stöðu sína að þessu leyti.
Símenntunarmiðstöðvarnar átta munu í samráði við MENNT veita þessa þjónustu um landið allt og
verður spennandi að sjá þetta mikilvæga starf þróast hér á Íslandi. Allir eru sammála um að á þessu
sviði höfum mið margt að læra af Dönum.
Samstarf

Á árinu 2001 er stefnt að því að efla og treysta samstarf við mikilvæga samstarfsaðila á
Vestfjörðum, en einnig á öðrum símenntunarstofnunum, í háskólum og öðrum stofnunum er vinna
að svipuðum verkefnum og Fræðslumiðstöð gerir. Nauðsynlegt er að koma á árinu upp föstum
samstarfsaðilum í Barðastrandarsýslum og í Strandasýslu og er nú þegar verið að vinna að því.

Lausafjármunir - Tæki o.fl.
Gert er ráð fyrir að Fræðslumiðstöð festi kaup á nýjum fjarkennslubúnaði til nota vegna
námskeiðahalds á Ísafjarðarsvæðinu. Einnig var sótt um styrk til menntamálaráðuneytisins vegna
kaupa á fjarfundabúnuðum í samvinnu við Fjórðungssamband Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða til viðbótar við styrki sem fengust hjá forsætisráðuneytinu vegna átaksverkefnisins
Upplýsingasamfélagið. Þar fengust kr. 800.000,00 til kaupa á fjórum búnuðum. Til viðbótar var nú
beðið um kr. 3.200.000,00. Ef þessi beiðni nær fram að ganga verður unnt að kaupa
fjarkennslubúnaði til nota í Árneshreppi á Ströndum, í Reykhólahreppi, á Þingeyri og á Bíldudal.
Þar sem það er ekki í samræmi við bókhaldsvenjur á stofnunum sem reknar eru á sama grundvelli
og Fræðslumiðstöð Vestfjarða að eignfæra stofnbúnað annan en fasteignir, hefur verið ákveðið að
taka saman skrá yfir helstu tæki og áhöld í eigu Fræðslumiðstöðvar. Listi yfir slíkan búnað yrði
uppfærður reglulega eða þegar fest eru kaup á nýju tæki eða búnaði.

Lokaorð
Í þessari samantekt hefur verið reynt að drepa á atriði sem hæst bera í starfsemi Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða. Þeir sem hafa áhuga á að kynna sér betur og ítarlegar einhver atriði sem hér hafa verið
nefnd - eða spyrja um sitthvað sem hér hefur ekki verið nefnt- eru beðnir um að snúa sér til
starfsmanna Fræðslumiðstöðvar sem munu reyna að veita ítarlegri upplýsingar um starfsemina.
Reynt hefur verið að hvetja fólk til að koma á framfæri við okkur hugmyndum um námskeið og
fræðslu. Þetta hefur verið gert í námsvísunum
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VIÐAUKAR
VIÐAUKI I
Ágæti þátttakandi í námskeiði Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða á vorönn 2000!
Starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hófst um síðustu áramót og er fyrstu námskeiðalotunni á
vorönn 2000 lokið. Af því tilefni eru þessar línur sendar þér −bæði til að þakka þér fyrir þátttökuna
og einnig til að skýra frá ýmsu í starfseminni sem hefur verið verkefni okkar síðustu mánuðina.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða er þjónustustofnun sem vill leitast við að veita Vestfirðingum sem besta
þjónustu á sviði fræðslu sem nær til símenntunar og háskólanáms. Verkefni Fræðslumiðstöðvar er
m.a. miðlun upplýsinga um það sem stendur Vestfirðingum til boða á því sviði hverju sinni eftir því
sem því verður við komið. Ábendingar um slík verkefni eru vel þegnar.
Mótunarstarf
Hlutverk Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er skv. stofnskrá margþætt. Í vetur hefur verið unnið að því
að móta ýmsa þætti starfseminnar og verður hér greint frá ýmsum þáttum sem vonandi eiga eftir að
koma skýrar í ljós þegar frá líður.
Námskeiðahald
Á vorönn var boðið upp á rúmlega 20 námskeið af ýmsu tagi en þátttaka reyndist ekki nægilega
mikil til að unnt yrði að halda þau öll. Sumarnámskeiðin eru nú að hefjast en þau verða væntanlega
10 − 15 en þar er fyrst og fremst um að ræða endurmenntunarnámskeið kennara og skólastjórnenda.
Í byrjun september er gert ráð fyrir að dreift verði upplýsingum um námskeið á haustönn 2000.
Ábendingar um áhugaverð námskeið eru mjög vel þegnar
Námskeiðahaldið sem Fræðslumiðstöð tók við af Farskóla Vestfjarða aðeins einn þáttur
starfseminna en .eins og fram hefur komið hefur í vetur verið unnið að því að móta ýmsa
þættihennar. Þetta á t.d. við um þá umgjörð sem ákveðið var að yrði um námskeiðahaldið. Forritið
NÁMA var tekið í notkun í mars og mun þar fara fram skráning þátttakenda, útskrift mætingarlista,
prentun viðurkenningarskírteina, gerð gagna fyrir námsmat og einnig gögn er varða innheimtu
þátttökugjalda o.fl. NÁMA er forrit sem hefur verið notað í fyrirtækjum þar sem fræðsla
starfsmanna er stór liður, en í vetur var verið að þróa eða aðlaga forritið til notkunar fyrir
símenntunarmiðstöðvar. Því miður hafa komið í ljós nokkrir byrjunarörðugleikar við notkun
forritsins en þeir munu væntanlega brátt úr sögunni. Þeir felast fyrst og fremst í því að innheimta
þátttökugjalda hefur dregist og gerð viðurkenningarskjala fyrir þátttöku sömuleiðis.
Símenntunarmiðstöðvar
hafa verið að taka til starfa allt í kring um landið á síðasta og næstliðna ári. Þær eru nú átta talsins,
en hlutverk þeirra er nokkuð mismunandi efrtir staðsetningu og því umhverfi sem þær eru hluti af.
Þátttaka í samstarfi símenntunarmiðstöðvar hefur verið liður í starfsemi Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða í vetur. Litið hefur verið á þátttökuna sem mikilvægan þátt þar sem verið er að móta og
byggja rammann um starfsemi miðstöðvanna og skilgreina hlutverk þeirra. Hluti af því starfi hefur
verið með starfsmönnum hjá MENNT - samtökum atvinnulífs og skóla. Þátttaka í starfshópum á
vegum Menntar er virkur þáttur í starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Mennt vinnur nú að
undirbúningi svokallaðrar Viku símenntunar sem verður 4. til 10. september nk. og er þessi vinna í
samvinnu við símenntunarmiðstöðvarnar.
Háskólanám
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Á Vestfjörðum og Austfjörðum eru engir háskólar starfandi og er því eðlilegt að sá þáttur
starfseminnar fái því meira vægi á símenntunarmiðstöðvum í þessum tveimur landshlutum þar sem
símenntunarmiðstöðvar eru í næsta nágrenni við háskólasstofnanir. Í vetur hefur verið unnið að því
á Fræðslumiðstöð Vestfjarða að kynnast skiplagningu háskólanets í dreifðum byggðum erlendis og
einnig ná góðum tengslum við íslenska háskóla í þeirri von að unnt verði að bjóða upp á
fjölbreyttari möguleika á háskólatengdu fjarnámi en gert hefur verið hingað til. Á Fræðslumiðstöð
er að finna ýmsar upplýsingar og gögn frá íslenskum háskólum sem dreift var á háskólaþinginu sem
haldið var í vor. Í ráði er að halda í Fræðslumiðstöð kynningarfund um háskólanám á voru hverju
þar sem miðlað yrði upplýsingum.
Næsta vetur mun væntanlega verða unnt að benda á háskólanemendur sem búa á Vestfjörðum en
stunda fjarnám í kennarafræðum, hjúkrunarfræðum, leikskólakennarfræðum og „nútímafræðum”
sem er 30 eininga nám í almennum hugvísindum. Vonast er til að boðið verði upp á fjarnám í
rekstrarfræði á árinu 2001. Rektor Háskólans á Akureyri mun koma til Ísafjarðar á næstunni og
verður þá undirritað samkomulag um umsjón Fræðslumiðstöðvar með verkefnum á vegum HA.
Upplýsinga- og fjarskiptamál
Fræðslumiðstöð Vestfjarða opnaði heimasíðu/vefsíðu um það leyti sem starfsemin fór af stað. Á
heimasíðunni er auðvelt að finna aðila sem bjóða upp á fullorðinsfræðslu og námskeið af ýmsu tagi.
Þar eru einnig tengingar við vefsíður allra eða flestra háskólanna. Heimasíðan okkar er ekki flókin
og ekki fullkomin. Hún mun væntanlega fá andlitslyftingu á næstunni og verður þá hægt að fá nýjar
upplýsingar um starfsemina − bæði námskeið, miðlun upplýsinga um námskeið, upplýsingar um
háskólafjarnámið o.fl.
Á liðnum vetri hefur verið reynt að fylgjast vel með örri þróun á sviði fjarskipta- og
upplýsingatækni. Þátttaka á tveggja daga ráðstefnu á vegum menntamálaráðuneytisins UT-2000 var
liður í þeirri viðleitni.
Í mars bauð Fræðslumiðstöð Vestfjarða upp á kynningu á því sem nú er helst á döfinni á þessu sviði
og buðu fjórir aðilar − allir starfandi á Ísafirði − upp á mjög fróðlega kynningu sem varð
grundvöllur að áhugaverðum umræðum. Möguleikar Vestfirðinga til að stunda fjarnám af ýmsu tagi
byggjast á því að við búum við bestu skilyrði að þessu leyti.
Ytri rammi starfsins
Aðsetur Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er í Þróunarsetri, Árnagötu 2 - 4 en þar eru ýmsar stofnanir
sem vinna að rannsóknar- og þróunarmálum til húsa auk annarra stofnana. Í Þróunarsetri er vonast
til að námskeiðs- og fundarsalur verði fullbúinn húsgögnum síðari hluta sumars en í salnuim er
annar tveggja fjarfundarbúnaðanna sem eru til afnota fyrir Fræðslumiðstöð. Hinn er staðsettur í
Menntaskólanum þar sem hjúkrunarfjarnámið hefur verið stundað.
Af ýmsum ástæðum hefur starfsemi Fræðslumiðstöðvar á vorönn verið bundin að mestu við það
sem starfsmaður í hlutastarfi starfi hefur getað annað.Var þetta kynnt í blaði sem dreift var til allra
heimila í janúar og þá beint á að í vor myndu fleiri starfsmenn sinna verkefnunum. Þrátt fyrir
takmarkaða starfskrafta var sú ákvörðun tekin að leitast skyldi við að sinna ÖLLUM verkefnum.
Um slíkar ákvarðanir má alltaf deila. Í stað þess að sinna einhverjum afmörkuðum þáttum vel var
reynt að sinna þeim öllum og þá af takmörkuðum kröftum. Hjá því varð tæplega komist. Við
vonum að þeir annmarkar sem orðið hafa á starfseminni á þessari fyrstu starfsönn hafi þó ekki orðið
til þess að draga úr trausti fólks á stofnuninni og þeirri þjónsustu sem henni er ætlað að veita. Við
vonum að starfsemin vaxi og blómgist strax á næstu önn. Góð þátttaka almennings á námskeiðum
og virkur áhugi allra Vestfirðinga á starfseminnni er einn mikilvægasti þátturinn. Við vonumst því
eftir þátttöku þinni á námskeið á næstu önn og góðum ábendingum um þjónsutuna sem við viljum
veita.
Bestu kveðjur,
f.h. Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

____________________________________.
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VIÐAUKI II
Samkomulag um háskólanám á Vestfjörðum
Háskólinn á Akureyri (HA) og Fræðslumiðstöð Vestfjarða (FV) gera með sér samkomulag um
framkvæmd háskólanáms áVestfjörðum. Markmið samkomulagsins er að efla háskólamenntun í
þágu fólksins í landinu og til að ná þessu markmiði verður nýtt fullkomnasta upplýsingatækni við
nám og kennslu.
Fyrst um sinn felur samkomulagið í sér eftirfarandi atriði:
1. Fræðslumiðstöð Vestfjarða verður umsjónaraðili fjarkennslu Háskólans á Akureyri í
hjúkrunarfræði á Ísafirði, sbr. samkomulag Háskólans á Akureyri við stofnanir á Vestfjörðum,
dags. 15. maí 1998.
2. Samningsaðilar vinna að því að á haustmisseri 2000 hefjist leikskólakennaranám á Ísafirði. Um
er að ræða fjarnám um þriggjasímalínu fjarfundabúnað og um vefsíður á tölvuneti frá HA.
3. HA skipuleggur, leggur til námsefni og annast alla kennslu í leikskólakennaranámi í fjögur ár
og ber faglega ábyrgð á náminu og sérhæfðri bókasafnsþjónustu. Inntökuskilyrði í námið eru
stúdentspróf eða sambærileg menntun og að nemandi starfi í leikskóla. HA ber kostnað af
fjarnáminu vegna kennslu og tækjabúnaðar á Akureyri og greiðir rekstrarkostnað vegna
sambands fjarfundabúnaðar þar við byggðabrú. Skrásetningargjald nemenda sem rennur til HA
er 25.000 kr. fyrir skólaárið 2000-2001.
4. FV leggur til námsumhverfi og aðstöðu sem felur í sér eftirfarandi þætti:
• Húsnæði og aðgang að fjarkennslubúnaði í kennslusal. FV greiðir rekstrarkostnað vegna
sambands fjarfundabúnaðar á staðnum við byggðabrú.
• Tölvuver þar sem m.a. er unnt að stunda hópvinnu og vinna verkefni
• Tækniaðstoð/tæknimann vegna fjarfunda- og tölvubúnaðar
• Ljósritun
• Umsjón með prófahaldi.
• Aðgang að fræðiritum og fræðitímaritum í bæjarbókasafni samkvæmt nánara samkomulagi við
bókasafn HA og kennaradeild HA.
5. Ísafjarðarbær sér um verklega þjálfun nemenda, samkvæmt nánara samkomulagi við FV og
HA.
6. FV skipuleggur námsferðir til Akureyrar í upphafi hvers misseris.
Hvor aðili um sig ber fjárhagsábyrgð á sínum hluta verkefnisins. Í þeim tilvikum þar sem fjármagn
skortir til að hrinda ofangreindum verkefnum í framkvæmd munu samningsaðilar vinna saman að
því að útvega fjármagn til þeirra frá stjórnvöldum, sveitarfélögum og samtökum þeirra og
einkaaðilum.
Lágmarksfjöldi virkra nemenda á fyrsta misseri er sex nemendur. Háskólinn er ekki skuldbundinn
til þess að bjóða upp á seinni misseri í leikskólafræði verði fjöldi nemenda fjórir eða færri.
Samningsaðilar eru ásáttir um að leita leiða til að bjóða upp á meira háskólanám á Vestfjörðum.
Verði ekki um annað samið fer skipting ábyrgðar og kostnaðar eftir ákvæðum í samkomulagi þessu,
sjá einkum tl. 3-4.
Fulltrúar samningsaðila hittast eigi sjaldnar en árlega til að fjalla um framgang og þróun
samstarfsins.
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Samningur þessi gildir frá og með 29. maí 2000. Hvor samningsaðili getur sagt honum upp eða
óskað
breytinga
á
honum
með
sex
mánaða
fyrirvara.
Samningurinn er gerður í tveimur samhljóða eintökum og varðveitir hvor aðili sitt eintak.
Ísafirði 29. maí 2000
f.h. Háskólans á Akureyri

f.h. Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Þorsteinn Gunnarsson, rektor

Jóhanna Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri

23

VIÐAUKI III

Skýrsla um Viku símenntunar á Vestfjörðum
4. − 10. september 2000
1. UNDIRBÚNINGUR
Þótt undirbúning megi rekja til fundar mennatmálaráðuneytisins með símenntunarmiðstöðvum 14.
janúar 2000, fór hann þó ekki af stað af fullum þunga fyrr en viku af ágúst. Upphaflega var gert ráð
fyrir að sérstakur starfsmaður tæki verkefnið að sér, en vegna tilflutnings í starfi gekk það ekki
eftir. Með skömmum fyrirvara reyndist ekki unt að finna annan starfsmann. Undirbúningurinn var í
höndum tveggja starfsmanna Fræðslumiðstövar sem hvor um sig var í 50% starfi og var hann með
ýmsum hætti. Hér verður gerð grein fyrir helstu atriðum:
1.1 Bréf
Til þess að vekja athygli á Viku símenntunar og kynna markmið hennar voru bréf voru send til
einstaklinga, félaga og stofnana sem hér segir:
Hverjir fengu bréf?
Bankar og sparisjóðir á Vestfjörðum

Hvað var beðið um?
Beðið um að bamkastofnanir kynntu fyrir almenningi
netbanka eða aðrar nýjunar í bankastarfsemi.

Handverkshópar á Vestfjörðum

Óskað eftir að handverkshópar kynni fyrir almenningi
starfsemi sína í Viku símenntunar.

Bifreiðaverkstæði á Vestfjörðum

Óskað eftir því að bifreiðaverkstæði gefi almenningi
kost á að læra að eitthvað einfalt sem gæti aukið
endingartíma bifreiðar.

Rauði krossinn - deildir á Vestfjörðum

Óskað eftir því að Rauði krossinn gerði sýnilega
starfsemi sína, m.a. skyndihjálparnámskeið og starf
m,eð öldruðum.

Öll fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum

Vakin athygli á Viku símenntunar og hvatt til að á
dagur símenntunar verði helgaður fræðslumálum
starfsmanna, einkum þeirra sem hafa skamma
skólagöngu að baki.

Bókasöfn á Vestfjörðum

Óskað eftir því að bókasöfn kynntu starfsemi sína, m.a.
aðferðir við leit að gögnum o.fl.

Námskeiðshaldarar á Vestfjörðum

Bent var á að í tengslum við Viku símenntunar gætu
námskeiðshaldarar kynnt námskeið sem verða í boði í
vetur og notað lógó vikunnar.

Allir bæjarfulltrúar á Vestfjörðum

Hvað var boðið upp á?
Boðið að koma á opnun vikunnar í Þróunarsetri á
Ísafirði eða við fjarfundabúnaði á Hólmavík og á
Patreksfirði.

Allir alþingismenn Vestfirðinga

Boðið að koma á opnun vikunnar með dagskrá í
Þróunarsetri á Ísafirði eða við fjarfundabúnaði á
Hólmavík og á Patreksfirði.

Tíu stofnaðilar Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða

Boðið að koma á opnun vikunnar í Þróunarsetri á
Ísafirði eða við fjarfundabúnaði á Hólmavík og á
Patreksfirð.

Fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum

Boið upp á vinnustaðaheimsóknir þar sem
starfsmannmál/fræðsla yrði rædd og möguleikar á
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námskeiðahaldi skoðaðir.
Ýmsir velunnarar Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða, m.a.
stofnanir í Þróunarsetri

Boðið að koma á opnun vikunnar í Þróunarsetri á
Ísafirði eða við fjarfundabúnaði á Hólmavík og á
Patreksfirð.i

Skólastjórnendur á Vestfjörðum

Boðið að koma á opnun vikunnar í Þróunarsetri á
Ísafirði eða við fjarfundabúnaði á Hólmavík og á
Patreksfirði

Í öllum bréfunum var "lógó" vikunna, lítið, gult blómr notað sem bréfhaus.
1.2 Fundir með samstarfsaðilum
Boðað var með bréfi til fundar með ýmsum aðilum sem talið var að gætu lagt Fræðslumiðstöð lið
við undirbúninginn. Var m.a. leitað til stofnaðilanna tíu. Á fundi sem haldinn var 11. ágúst var farið
fyrir vinnuáætlun og drög að dagskrá kynnt.
1.3 Fjölmiðlakynning
Helstu fjölmiðlum svæðisins, Viku- og netblaðinu Bæjarins besta og Svæðisútvarpinu var kynnt
dagskráin, þegar hún lá nokkurn veginn fyrir og óskað var eftir góðu samstarfi og liðsinnis á Viku
símenntunar.
1.4 Kynningarblöð / Auglýsingar
Veggauglýsingar voru undirbúnar og einnig sérstakt dreifirit með dagskrá vikunnar á Vestfjörðum.
Námsvísir Fræðslumiðstöðvar var unnin þar sem einngi kom fram kynning á Viku símnenntunar.
2. FRAMKVÆMD
Umsjón með framkvæmd dagskránnar á Vestfjörðum var í höndum sömu aðila og
undirbúningurinn. Margir dagskrárliðir voru "sjálfstæðir" þ.e. ekki þurfti að hafa umsjón með
framkvæmdinni þar sem hún var í höndum félaga, stofnana eða einstaklinga.
2.1 Kynning
2.1.1 Dagskrá Viku símnenntunar send á öll heimili á Vestfjörðum
2.1.2 Námsvísir Fræðslumiðstöðvar sendur á öll heimili á Vestfjörðum
2.1.3 Fréttir af atburðum birtust í fjölmiðlum, m.a. daglega í Netblaði Bæjarins besta.
Tvö viðtöl við starfsmenn Fræðslumiðstöðvar voru í svæðisútvarpinu
2.1.4 Veggspjöld voru sett upp víða í þéttbýli á Vestfjörðum þar sem kynnt var:
Opnunin í Þróunarsetri 4. september: Erindi:Randver Fleckenstein, Einar Hreinsson
Erindi Þórkötlu Aðalsteinsdóttur um samskipti kynjanna á vinnustöðum
Erindi Tryggva Pálssonar, Hótel Ísafirði um fjármál
Opið hús í Þróunasetri, Ísafirði: Stutt námskeið og fræðsluerindi
2.1.5 Grein eftir Jóhönnu Kristjánsdóttur í Morgunblaðinu Ný öld - nýir möguleikar
2. 2 Einstakir liðir dagskrárinnar
2.2.1 Fræðsluerindi sem flutt voru á Viku símenntunar á Vestfjörðum voru alls 10
2.2.2 Stutt námskeið voru tvö
2.2.3 Umræður voru um símenntunarmál og fjarkennslubúnað á þremur opnun fundum
2.2.4 Boðið var upp á sýnikennslu, "mínútunámskeið" og stuttar "uppákomur" víða, m.a. við
verslanir.
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2.2.5 Ýmsir aðilar buðu almenningu upp á fræðslu og kynningu, m.a. bankastofnanir.
2.2.6 Boðið var upp á náms- og starfsráðgjöf
2.2.7 Boðið var upp á heimsóknir á vinnustaði og spjall um símenntunarmál starfsmanna.
3. MAT
3.1. Það sem gekk vel
Samdóma álit allra sem spurður hafa verið er á þá leið að á Viku símennunar hafi náðst að
vekja fólk til umhugsunar um gildi símenntunar. Hér er þá bæði átt við staðbundnu
dagskrána og umfjöllun á landsvísu.
Að einhverju leyti er fólk nær því að vita hvað býðst hér og nú, en vonast er til að fræjum
hafi verið sáð þótt uppskeran sé ekki í hendi enn sem komið er.
Öll dagsráratriði hér á Vestfjörðum þóttu takast mjög vel. Ánægja var með gæði fyrirlestra
og annars efnis.
Vika símenntunar og markmið hennar fengu góða og jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum hér
vestra.
3.2. Það sem gekk ekki vel
Þátttaka hefði mátt vera meiri og almennari.
Vafamál að náðst hafi nægilega vel til markhópsins - þeirra sem hafa stutta formlega
skólagöngu.
Gagnafluttningar í fjarfundabúnaði gengu ekki nógu vel. Tafir urðu á dagskrárliðum sem
fram fóru milli þéttbýliskjarna á Vestfjörðum (Ísafjarðar, Hólmavíkur og Patreksfjarðar) í
fjarfundabúnaði. Kynning á frönskunámskeiði (frá Sauðárkróki) varð að fella niður vega
tæknilegra vandamála Byggðabrúar Landsímans og varð því að endurtaka næsta kvöld.
Heimsóknum á vinnustaði þurfti að fresta fram yfir vikuna vegna veikinda annars
starfsmannsins og anna hins.
Í heild má fullyrða að framkvæmd hafi gengið vel þrátt fyrir óhagstæð skilyrði að ýmsu leyti. Af
ýmsum ástæðum var tímasetningin fremur erfið. Eins og fyrr var getið um höfðu starfsmenn ekki
reiknað með að þurfa að sjá um vikuna auk anna við að koma af stað námskeiðum og semja
námsvísi, sem þurfti að vera tilbúinn í byrjun septembermánaðar. Við þetta bættist frávera
starfsmanns helgina fyrir vikuna, en ný námsbraut sem Fræðslumiðstöð sér um var að hefjast með
staðbundinni dagskrá á Laugabakka í Miðfirði. Einnig settu veikindi strik í reikninginn. Mestu
skiptir að það sem gert var tókst vel og er áreiðanlega auðveldara að ræða um gildi símenntunar hér
á Vestfjörðum nú að vikunni lokinni en áður og þar með auðveldara að vinna að því að bjóða upp á
fræðslu sem flokkast undir símenntun. Er þá átt við fræðslu fyrir alla sem óska eftir að bæta
þekkingu sína og færni.
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VIÐAUKI III
Umsókn um styrk til menntamálaráðuneytisins til eflingar háskólanáms á Vestfjörðum
sbr. samþykkt á fjárlögum 2001, fjárlagalið nr. 451.1.11
Sótt er um styrk úr sjóðnum að upphæð kr. 10.000.000 kr.
Tilgangur:
Ætlunin er að nota styrkinn til þess að efla búsetu og byggð á Vestfjörðum og styrkja atvinnulíf
með því að auka möguleika háskólanema á að stunda nám sitt á Vestfjörðum. Komið yrði á stofn
sérstakri þjónustumiðstöð við íslenska og erlenda háskóla og háskólanemendur sem dvelja á
Vestfjörðum en stunda fjarnám. Hlutverk hennar er að efla núverandi háskólanám og vinna að því
að fá háskólanema til koma til Vestfjarða til þess að vinna að lokaverkum. Hér gæti verið um að
ræða rannsóknarverkefni til meistara- eða doktorsgráðu sem unnin yrði í tengslum og samstarfi við
stofnanir og fyrirtæki í vestfirsku atvinnulífi, þar sem nú þegar eru stundaðar rannsóknir af ýmsu
tagi. Má hér vísa til öflugrar starfsemi og þekkingar í hönnun og framleiðslu fiskvinnslubúnaðar
og veiðarfæra.
Helstu rök:
Á síðasta ári var gerð könnun undir nafninu ,,Börnin heim til Vestfjarða” þar sem fram kom að um
helmingur brottfluttra Vestfirðinga hefði áhuga á að snúa aftur heim ef náms- og starfsmöguleikar
væru fleiri. Af þeim sem svöruðu reyndust 31 % hafa lokið háskólanámi.
Talið er víst er að nemendur er ynnu hér vestra að rannsóknarverkefnum sem hluta af háskólanámi
sínu myndu kynnast möguleikum og kostum svæðisins um leið og þeir öðluðust sérhæfingu er
tengdist svæðinu á einhvern hátt. Hér er því um að ræða þjónustu við háskólatengt nám sem einnig
gæti haft jákvæð áhrif á þróun atvinnumála og mannlífs á Vestfjörðum. Sameiginleg vinnuaðstaða
með öllum nauðsynlegum björgum ýtir undir frjóar og fræðilegar umræður og gert er ráð fyrir að
slík aðstaða höfði til vestfirskra námsmanna sem lokið hafa fyrrihlutanámi. Aðstaðan yrði þó að
sjálfsögðu í boði fyrir alla háskólanema burtséð frá ,,uppruna” þeirra.
Umsjón, ábyrgð, samstarfsaðilar:
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur nú þegar með höndum þjónustu við háskóla og tengist hún
nemendum sem búa á Vestfjörðum en stunda fjarnám við ýmsa háskóla. Bein kennsla ígegnum
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fjarkennslubúnað þjónar nú um tuttugu námsmönnum í grunnnámi. Aðstoð við prófatöku er veitt
nokkrum háskólum þar að auki, námskeið kynnt og upplýsingum um námstilboð miðlað.
Fræðslumiðstöðin nýtir hér samstarf við aðila innan Þróunarseturs Vestfjarða um framkvæmd
fjarnámsins. Núverandi háskólanám og efling þess fellur vel að markmiðum Þróunaseturs og því
eru allir aðilar innan þess tilbúnir að leggja lóð á vogaskálar þessa verkefnis. Þegar til lengri tíma
litið er markmiðið að skapa þessu nýja umhverfi varanlegan rekstargrundvöll og byggja þannig við
núverandi rannsóknarumhverfi og auka grunnrannsóknir á Vestfjörðum.
Gert er ráð fyrir að háskólamenntaður starfsmaður (doktorsgráða) hafi yfirumsjón með framkvæmd
og markaðssetningu verkefnisins. Hans hlutverk yrði einnig að móta ný verkefni sem féllu undir
það markmið að efla háskólanám á Vestfjörðum.
Samstarf við Ísafjarðarbæ yrði kannað í sambandi við ýmsa þætti, m.a. húsnæði, dagvistun og aðra
nauðsynlega þjónustu og leitað verður frekari styrkja til uppbyggingar framtíðarháskólastarfs á
Vestjörðum.
Áætlun um framkvæmd:
Verkefni

Eðli kannana – Inntak verkefna

Áætluð
tímasetning

1

Kannanir og

1. Spurningalistar sendir til háskólanema sem lokið hafa

Spurningalistar listar unnir vor og

fyrsta

grunnmenntun. Áætlunin um starfsaðstöðuna kynnt. Hugur

sumar 2001 Sendir haust 2001 eða

námsmanna kannaður og líkindin til þess að nýting

fyrr

kynning

rannsóknaraðstöðu komi til greina.
Óskað yrði eftir tillögum og hugmyndum varðandi útfærslur
og uppbyggingu rannsóknaraðstöðu á Ísafirði
2. Spurningalisti sendur fyrirtækjum og stofnunum á

Spurningalistar unnir vor og sumar

Vestfjörðum. Áætlunin kynnt. Viðbrögð við hugmyndinni

2001 Sendir haust 2001eða fyrr

könnuð nánar. Leitað yrði að styrktaraðilum þ.e. fyrirtækjum og
stofnunum er vildu taka þátt í uppbyggingu og rekstri
,,rannsóknarmiðstöðvar” háskólastigsins á Ísafirði.
3. Mögulegar útfærslur á starfseminni skoðaðar og kannað hvað
þurfi til þess að hún uppfylli skilyrði sem gerð eru til starfsemi
af þessu tagi. Upplýsinga yrði aflað frá háskólum - innlendum
sem erlendum og jafnframt kannað hvaða einstaklingar á
Ísafjarðarsvæðinu gætu hugsanlega tekið að sér leiðsögn við
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nemendur (aðalleiðsögn eða meðleiðsögn), þ.e uppfylli skilyrði
um þekkingu og reynslu sem háskólar gera kröfu um.

2

Aðstaða
sköpuð

Í tengslum við Þróunarsetur Vestfjarða verði sköpuð aðstaða

Unnið samhliða könnunum.

sem fullnægði skilyrðum sem gera þarf til tilraunaverkefnisins.

Nauðsynlegur búnaður keyptur

Gert er ráð fyrir að vinnuaðstaða fyrir a.m.k. 6 háskólanema
yrði til húsa á 3. hæð í Þróunarsetri Vestfjarða við Árnagötu 2-4,
Ísafirði. Þar er einnig fyrirhugað að komið verði upp starfsemi
,,frumkvöðlaseturs”. Talið er að innan þessara tveggja verkefna
væru þættir sem mætti samtvinna og verkefnin hefðu því
stuðning hvort af öðru, auk stuðnings af umhverfi Þróunarseturs
og samnýtingar við starfsaðstöðu þar.

3

Kynning

Áhugasömum námsmönnum yrðu kynntir þeir kostir sem boðið

Haust 2001

yrði upp á og sömuleiðis fyrirtækjum og stofnunum sem sýnt

Vetur 2001 - 2002

hefðu áhuga á samstarfi. Auglýst eftir umsóknum um að nota
rannsóknaraðstöðuna.

4

Tilraun gerð

Þjónustan við námsmenn gæti hafist þegar aðstaðan er orðin

Vormisseri 2002

viðunandi fyrir 1 – 2 námsmenn og gæti síðan þróast áfram eftir

Haustmisseri 2002

því sem fé og reynsla gæfi tilefni til í 2 ár.

Vormisseri 2003
Haustmisseri 2003

5

Mat

Skýrsla um starfsemina samin og kynnt. Gögnum safnað

Skýrsla kynnt um áramót 2003-

jafnhliða þróun starfseminnar. Í skýrslunni kæmi fram lýsing á
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verkefninu, mat á því hvernig til hefur tekist og ennfremur lagt
mat á framtíð slíkrar þjónustu og eðli frekari uppbyggingar.

Áætlaður kostnaður:
Verkefni

Áætlaður kostnaður

Vinna við kannanir

500.000,-

Verkefnaráðinn starfsmaður

5.000.000,-

Rannsóknaraðstaða sköpuð

6.000.000,-

6 x 1.000.000
Samtals

11.500.000,-
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Nánari skýring
Hugmyndin um uppbyggingu rannsóknaraðstöðu kom fram á fundi í Þróunarsetri Vestfjarða þar
sem rætt var um nauðsyn þess að styrkja rannsóknir á sviðum er hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu
og þróun atvinnulífs á Vestfjörðum. Á fundinum voru fulltrúar ýmissa fyrirtækja og stofnana á
Ísafirði og þar kom fram að á Ísafirði starfa nokkur öflug fyrirtæki sem byggja starfsemi sína á
mikilli tækniþekkingu og gætu þau beint áhuga námsmanna að verðugum rannsóknarverkefnum á
því sviði. Auk þess væri slík aðstaða einnig tilvalin fyrir rannsóknir á sviði hugvísinda t.d.
félagsrannsóknir/menntunarfræðilegar rannsóknir í samstarfi við ýmsar þjónustustofnanir á þeim
sviðum sem eru hér á svæðinu. Hjá þessum fyrirtækjum og stofnunum starfa einstaklingar sem búa
yfir reynslu og þekkingu og hafa lokið tilskildum háskólagráðum og gætu því liðsinnt
háskólanemum í samvinnu við hina ýmsu háskóla sem þeir stunda nám sitt við.
Eins og fram hefur komið er gert ráð fyrir að undirbúningsvinnan nú feli bæði í sér öflun
nauðsynlegra upplýsinga og einnig að hafist verði handa um uppbyggingu á fullnægjandi
starfsaðstöðu.
Styrkur til þessa uppbyggingastarfs gæti gert þessar verðugu hugmyndir að veruleika og er því
vonast eftir jákvæðum undirtektum við beiðni þessari.

Ísafirði 29. janúar 2001

F.h. Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða,

F.h. Þróunarseturs Vestfjarða

_______________________________

____________________________

Jóhanna Kristjánsdóttir, forstöðum.

Aðalsteinn Óskarsson
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