
- kynntu þér möguleikana

Landsmennt er fræðslusjóður
Samtaka atvinnulífsins og 
verkafólks á landsbyggðinni

Verkalýðsfélögin sjá um 
afgreiðslu einstaklingsstyrkja 
í umboði sjóðsins

Sjóðurinn styrkir starfs-
menntun í fyrirtækjum

Menntun 
skapar tækifæri

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.landsmennt.is • landsmennt@landsmennt.is

Þín leið til fræðslu

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.rikismennt.is • rikismennt@rikismennt.is

Ríkismennt styrkir starfs-
menntun innan stofnana 
ríkisins á landsbyggðinni

Sjóðurinn veitir styrki í 
fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna

Sjóðurinn fjármagnar þau 
verkefni sem sjóðsstjórn 
skipuleggur

Sjóðurinn veitir styrki til 
einstaklinga og sjá 
stéttarfélögin um afgreiðslu 
þeirra í umboði Ríkismenntar

Styrkur þinn til náms

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.sveitamennt.is • sveitamennt@sveitamennt.is

Sveitamennt styrkir starfs
menntun innan sveitafélaga 
og stofnana þeirra á lands-
byggðinni

Sjóðurinn veitir styrki í 
fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna

Sjóðurinn fjármagnar þau 
verkefni sem sjóðsstjórn 
skipuleggur

Sjóðurinn veitir styrki til 
einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði 
Sveitamenntar
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Námsleiðir

Skref til sjálfshjálpar í 

lestri og ritun 

60 kennslust. 

Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir þá 

sem eiga í erfiðleikum með lestur og ritun. 

Námskeiðið heitir: Skref til sjálfshjálpar 

í lestri og ritun. Það er í allt  60 kennslu-

stundir og eru aðalnámsþættir, stafsetn-

ing, lestur, sjálfstyrking og tölvutækni. 

• megináhersla lögð á að styrkja lestrar-  

 og ritunarhæfni 

• auka hæfni til starfs og áframhaldandi  

 náms 

• áhersla er lögð á að efla lesskilning,  

 lestrarlöngun, úthald við lestur og  

 stafsetningarfærni. 

• kennd mismunandi tækni, aðferðir og  

 hjálpartæki, s.s. yfirlestrar og leiðrétt-

 ingarforrit. 

• námið er metið til allt að 5 eininga í 

 framhaldsskóla. 

• kennt er í litlum hópum (aðeins 8   

 komast að á námskeiðinu)

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50, 

Vestmannaeyjum.

Verð:  12.000

Fjöldi: Lágmark 8 manns

Kennari: Ýmsir

.........................................................................

Meðferð matvæla

60 kennslust.     

Námið er 60 kennslustundir og  ætlað 

þeim sem vilja vinna við eða eru að vinna 

við meðferð matvæla. Nemendur fá innsýn 

í matvælaörverufræði, matvælaeftirlit, 

matvælavinnslu, þrif og sótthreinsun, 

vöruþekkingu og fæðuflokkana. 

Markmið

• Að auka þekkingu á mikilvægi og ábyrgð  

 starfsmanna á lýðheilsu

• Að kynnast reglum varðandi sóttvarnir  

 og gæðastaðla

• Að auka skilning á mikilvægi skipulags  

 og eftirlits

• Að kynnast örverum í matvælaiðnaði

• Að auka færni í verklagi við meðferð  

 matvæla

• Að læra að skrifa verklýsingar

• Að læra áætlanagerð og skráningu  

 vegna þrifa

• Að kynnast gerð innihaldslýsinga 

 matvæla

• Að geta unnið verk með hagkvæmni og  

 öryggi neytenda í huga

Námsgreinar

• Matvælaörverufræði

• Matvælaeftirlit

• Matvælavinnsla

• Þrif og sótthreinsun

• Vöruþekking og fæðuflokkarnir

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð:  12.000

Fjöldi: Lágmark 10 manns

Kennari:  Ýmsir

.........................................................................

Grunnmenntaskólinn

300 kennslust. Skiptist á tvær annir.

Grunnmenntaskólinn hentar þeim sem 

vilja styrkja sig í grunngreinum íslensku, 

stærðfræði, ensku og tölvum. Lögð er 

áhersla á verkefnavinnu, verklegar æf-

ingar, hópavinnu, umræður og rökræður, 

í stað hefðbundinna prófa. Í náminu er 

lögð áhersla á að námsmenn læri að læra, 

efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. Mennta-

málaráðuneytið hefur samþykkt að meta 

megi skólann til styttingar náms í fram-

haldskóla. Góður undirbúningur fyrir þá 

sem hyggja á nám á framhaldskólastigi. 

Námið er 300 kennslustundir. ( 200 

klukkustundir)

Hér má sjá kynnngarmyndband um Grunn-

menntaskólann http://www.youtube.com/

watch?v=3SRWN2fTUak 

Tími:  Mánudaga, miðvikudaga og annan 

hvern laugardag.

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð:  56.000

Fjöldi: Lágmark 10 manns

tómstuNdir og 

listir

Saumanámskeið Twill 

byrjendanámskeið  

12 kennslust.

Á byrjendanámskeiðunum er kennt að 

taka upp snið, sníða og sauma saman 

flíkina, svo eitthvað sé nefnt, og mjög 

snið ugt að byrja t.d. á flottum leggings 

eða siffonkjól. Þetta eru mjög skemmtileg 

nám skeið og full af skemmtilegum fróð-

leik.

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Tími: 8.-9. nóvember kl. 10:00 báða daga 

Verð: 21.900

Fjöldi: Lágmark 8 manns  helgarnámskeið

Kennari:  Anna Kristín  www.twill.is 

.........................................................................

Tálgunarnámskeið

12 kennslust. 

Einstakt tækifæri til að sækja námskeið 

hjá þessum flotta listamanni, en fuglar 

Hafþórs eru orðnir landskunnir.

Námskeiðið er bæði fyrir byrjendur og 

lengra komna. Lagt verður upp með að 

prófa mismunandi efni og aðferðir sem og 

yfirborðsmeðferð. Að loknu námskeiði fara 

þátttakendur heim með fullunna hluti. Efni 

innifalið. Tálguhnífar seldir á staðnum. 

Miðað er við a.m.k. 75% viðveru og virka 

þátttöku til að ljúka námskeiði. 

Tími: Ákveðinn þegar þátttaka hefur náðst

Staður: Barnaskólinn smíðastofa

Verð:  24.800 kr 

Leiðbeinandi:  Hafþór Ragnar Þórhalls-

son, myndmenntakennari

Fjöldi: Lágmark 6 og hámark 10 þátt-

takendur

Víravirki

helgarnámskeið

Byrjendarnámskeið í víravirki. Kenndar 

verða grunnaðferðir í íslensku víravirki   

sem byggist á alda gömlum hefðum við 

þjóðbúningagerð. Víravirkið hefur verið að 

koma sterkt inn í skartgripagerð síðustu 

árin. Byrjað er á  að gera hálsmen, blóm 

eða kross og síðan ef tími gefst eru gerðir 

eyrnalokkar.  Allt efni er innifalið. 

Staður: Smíðastofa Barnaskóla Vest-

mannaeyja

Tími: Helgarnámskeið 11.-12 október  

fimm klukkustundir hvorn dag.   

Hámarksfjöldi: 8

Leiðbeinandi: Júlia Þrastardóttir gull-

smíðameistari 

Verð:  32.700.-

.........................................................................

Hönnun einfaldra hluta

9 kennslust. 

Þetta námskeið er fyrir þá sem hafa 

dreymt um að hanna sjálfir eða leysa 

ákveðin vandamál með sérsniðinni 

hönnun. 

Fyrri hluti námskeiðs fer í hönnun og 

útfærslu hlutarins til að fá nákvæma 

vinnuteikningu af honum og er þrjú skipti.  

Seinni hlutinn fer fram á trésmíðaverk-

stæði þar sem nemendur smíða hlutinn 

með aðstoð smíðakennara.  Verður sá 

hluti námskeiðsins auglýstur síðar.

Tími:  Þegar þátttaka hefur náðst

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð: 8.500 kr.

Fjöldi: Lágmark 8 manns

Kennari:  Emilía Borgþórsdóttir iðnhönn-

uður ásamt trésmið fyrir seinni hlutann.

.........................................................................

Orkering með nál

5 kennslust.   

Farið verður í grunnatriði fyrir byrjendur 

í Orkeringu með nál.  Þátttakendur gera 

snjókorn og t.d hjarta og sýndir mögu-

leikar hvað hægt er að gera t.d skartgripi.

Þáttakendur hafa meðferðis heklunál no. 

1,25 eða 1,50, lítil skæri og saumnál.

Fjöldi: 8

Tími: Laugardagur 25. október 

Verð: 8.300  kr. + efniskostnaður 

greiddur á staðnum kr. 2000 (nálin, garn 

og bæklingur á íslensku)

Staður: Viska, Strandvegi 50

Fjöldi: Lágmark 8 manns 

Kennari:  Sólveig Jóna Jónasdóttir 

(Handverk Jónu-Gallerí Þorlákshöfn)

tuNgumál

Íslenska fyrir 

útlendinga 1  

60 kennslust. (40 klukkust.)

Vinsamlegast hafið samband við Visku 

í síma 481-1950  til að fá frekari upp-

lýsingar og til innritunar.

Please contact Viska tel. 481-1950 for 

further information and/or  to sign up.

Áfanginn er ætlaður byrjendum í íslensku. 

Lögð er áhersla á að kynna nemendum 

uppbyggingu tungumálsins með hlustun, 

lestri, frásögn og samræðum eftir því sem 

orðaforðinn leyfir. Unnið er með auðvelda 

texta sem tengjast daglegu lífi til að 

auka orðaforða nemenda og þjálfa fram-

burð. Lögð er áhersla á að fjölbreyttum 

aðferðum í tungumálakennslu skuli beitt. 

(sbr. námskrá íslenska fyrir útlendinga - 

grunnnám, Mnr, 2008)

Leiðbeinandi/instructor:

 Jóhanna Lilja Eiríksdóttir

Lengd/length: 60 stundir - 60 lessons

Verð/price: 37.000  kr.

islandzki dla obcokrajowców – 

Kurs dla początkujących   1

 Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, 

które potrzebują praktycznego szkolenia w 

zakresie podstaw jązyka Islandzkiego. W 

trakcie kursu nauczymy sią podstawowych 

zwrotów i wyraąeą z ąycia codziennego. Kurs 

trwa 60 godzin.

 Planowany czas rozpoczącia kursu: 

kwiecieą 

Koszt kursu: 33.000 ISK  Związki zawodo-

we oferują do 75% zwrotu kosztów.

   Chcesz sią zapisaą, bądą potrzebujesz blią-

szych informacji? Skontaktuj sią z Valgerður 

Guðjónsdóttir nr tel.: 4811950, gsm.: 

6611950, bądą e-mail: viska@eyjar.is

   Sólrún Bergþórsdóttir doradca zawodowo 

szkolny udziela darmowego doradztwa.

Mozna wyslac e-mail na adres  solrunb@ey-

jar.is albo zadzwonic  481 1950 / gsm 866 

7837 jezeli jest ktos zainteresowany

.........................................................................

Íslenska fyrir 

útlendinga 2   

60 kennslust. (40 klukkust.)

Vinsamlegast hafið samband við Visku 

í síma 481 1950  til að fá frekari upp-

lýsingar og til innritunar.

Please contact Viska tel. 481-1950 for 

further information and/ or to sign up, or sign 

up here below. 

Áfanginn er ætlaður þeim sem hafa 

nokkra undirstöðu í íslensku. Haldið er 

áfram að vinna með þá þætti sem tengjast 

daglegu lífi og starfi einstaklingsins til að 

auka orðaforða nemanda. Lögð er áhersla 

á að nemendur geti gert sig skiljanlega 

í verslun, bakaríi, banka, pósthúsi og 

veitingahúsi og tekið þátt í einföldum 

samræðum um dagleg málefni, svo sem 

veður og áhugamál. Eins og áður er lögð 

áhersla á að kynna nemendum uppbygg-

ingu tungumálsins með hlustun, lestri, 

ritun, frásögn og samræðum. Haldið 

áfram að þjálfa íslensk hljóð og framburð. 

Fjölbreyttum kennsluaðferðum í tungu-

málakennslu beitt. Leitast er við að gera 

verkefnin þannig úr garði að þau reyni 

á hæfni nemandans við raunverulegar 

aðstæður.

Kennari/teacher: Jóhanna lilja Eiríksdóttir

Lengd/length: 60 stundir

Verð/price: 37.000 

islandzki dla obcokrajowców 

– Kurs dla ąrednio zaawansowa-

nych   2

  

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, 

które ukoączyły kurs dla początkujących, badą 

opanowały podstawy jązyka Islandzkiego. 

Kurs trwa 60 godzin.

Planowany czas rozpoczącia kursu: 

kwiecieą 

Koszt kursu: 33.000 ISK  Związki zawodo-

we oferują do 75% zwrotu kosztów.

   Chcesz sią zapisaą, bądą potrzebujesz blią-

szych informacji? Skontaktuj sią z 

Valgerður Guðjónsdóttir nr tel.: 4811950, 

gsm.: 6611950, bądą e-mail: viska@eyjar.is

  Sólrún Bergþórsdóttir doradca zawodowo 

szkolny udziela darmowego doradztwa.

Mozna wyslac e-mail na adres  solrunb@ey-

jar.is albo zadzwonic  481 1950 / gsm 866 

7837 jezeli jest ktos zainteresowany

.........................................................................

Spænska 1    

40 kennslust.

Námskeiðið er ætlað fólki með litla 

undirstöðu í spænsku. Megin áhersla er 

lögð á talmál, að byggja upp orðaforða 

og grunnatriði málfræði. Gerðar eru 

talæfingar og framburður æfður. Farið er í 

samtalsleiki og einnig æfingar í upplestri. 

Markmiðið er m.a. að nemendur geti átt 

óformleg, skrifleg samskipti á spænsku.

Fræðsluaðili og staður: Húsnæði Visku 

að Strandvegi 50

Leiðbeinandi: Robert Hugo Blanco

Tími og dagsetning: Samtals 40 kennslu-

stundir. Þegar næg þátttaka hefur náðst.

Verð: 35.000 kr.



Viska býður upp á margvíslega ráðgjöf fyrir einstaklinga, hópa og fyrirtæki.

Ráðgjöfin er ókeypis fyrir einstaklinga og þar er aðstoðað við að

•  finna upplýsingar um nám og störf.

• kanna áhugasvið og færni.

• skoða möguleika á námi og starfi.

• setja sér markmið.

• setja upp ferilskrá.

•  taka ákvarðanir um nám og störf.

•  takast á við hindranir.

•  takast á við prófkvíða.

•  takast á við persónuleg málefni.

•  takast á við námsörðugleika 

 (t.d. lesblindu o.fl.).

•  tileinka sér árangursrík vinnubrögð 

 í námi.

•  undirbúa sig undir háskólanám.

•  vinna færnimöppu.

Hægt er að bóka viðtal og 

fá nánari upplýsingar hjá 

Sólrúnu Bergþórsdóttur 

náms- og starfsráðgjafa 

í síma 481-1950

eða á solrunb@eyjar.is

tölvur og tækNi-

NýjuNgar

Tölvunámskeið 

grunnnámskeið

30 kennslust.

Þetta er frábært námskeið fyrir þá sem 

eru að stíga sín fyrstu skref og hafa litla 

sem enga reynslu af tölvunotkun en vilja 

fá góðan grunn undir frekara nám. Lögð 

er áhersla á að kenna gagnleg grunnatriði 

sem nýtast við tölvunotkun heima og í 

vinnu. Lögð er áhersla á gagnleg atriði 

varðandi tölvuna, Windows stýrikerfið og 

Internetið.

Markmið

Að þátttakandinn öðlist nægilega þekk-

ingu til að nota tölvu af öryggi hvort sem 

er heima við eða í vinnu og leita sér frekari 

þekkingar á notkun ýmiss konar forrita s.s. 

Excel, Word og Outlook.

Tími:  Tvö kvöld eða síðdegi í viku tíu 

skipti samtals

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð: 34.000

Fjöldi: Lágmark 10 manns

Kennari: Vel menntaðir kennarar okkar 

sem hafa mikla reynslu og þekkingu á 

námsefninu.

.........................................................................

Tölvunámskeið fram-

hald fyrir 50+  

30 kennslust.

Lýsing: 30 kennslustunda 

framhaldsnámskeið fyrir 50+ 

Tölvunámskeið fyrir þá sem hafa sótt 

byrjendanámskeið eða hafa töluverða 

kunnáttu á tölvur. Farið verður yfir 

Internetið og hvað það hefur spennandi 

uppá að bjóða.  Tölvupóstur? Ritvinnsla 

(Power point, word, excel), vefgeymslur 

Hvað er það ? Skoðað atriði eins og 

dropbox, skydrive og Google docs ásamt 

því að skoða Google veldið að einhverju 

leiti. Markmiðið er að gera þátttakendur 

færari um að vinna sjálfstætt í Windows 

umhverfinu ásamt því að geta nýtt ofan-

greinda þætti. 

ATH: Námskeiðið er eingöngu miðað við 

Windows stýrikerfið.

Tími:  Tvö kvöld eða síðdegi í viku tíu 

skipti samtals

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð: 34.000

Fjöldi: Lágmark 10 manns

Kennari: Vel menntaðir kennarar okkar  

sem hafa mikla reynslu og þekkingu á 

námsefninu.

.........................................................................

Byrjendanámskeið í 

SketchUp 3D

15 kennslust.

Kennt verður á teikniforritið SketchUp 

3D sem er sérstaklega hentugt til að 

teikna upp líkön, hús og landslag. Forritið 

er einfalt í notkun en bíður upp á marga 

skemmtilega möguleika. Kennd verða 

undirstöðu atriðin í módelteikningu og 

sýnt hvernig er hægt á einfaldan hátt að 

teikna t.d. eigið húsnæði, garðinn eða 

teikna upp innréttingar eða endurskipu-

leggja innanhúss. Kennt verður hvernig 

hægt er að nota þrívíddar vöruhúsið (3D 

WareHouse) til  bæta inn í eigin teikningar 

og flytja teikningar af húsum eða landslagi 

yfir í Google Earth. 

Námskeiðið er opið fyrir alla og ekki er 

gerð krafa á sérstaka kunnáttu í notkun 

teikniforrita. Æskilegt er þó að þátttakend-

ur hafi góða almenna tölvukunnáttu.

Tími:  Fimm skipti þegar þátttaka hefur 

náðst

Staður: Húsnæði Visku að Strandvegi 50

Verð: 15.000

Fjöldi: Lágmark 8 manns

Kennari: Páll Marvin Jónsson

.........................................................................

Windows 8 og 8.1 

leiðir og lausnir

Farið er yfir helstu grunnaðgerðir í 

Windows 8.0/8.1 auk þess að kynna ýmsa 

viðbótar virkni og samhengi við skýjaþjón-

ustur. T.d. Family safty og OneDrive, smá-

forrit (apps) og vistun upplýsinga, tenging 

við Widows Live ID.

Æskilegt er að þátttakendur komi með 

sína eigin vél með Windows 8.0/8.1, ef 

það er ekki kostur þá fá þátttakendur 

lánaða vél. 

Lengd: 2 klst.

Námsmarkmið: Að þátttakendur öðlist 

aukna færni og þekkingu á Windows 8 og 

8.1

Kennari:  Vel menntaðir kennarar okkar 

sem hafa mikla reynslu og þekkingu á 

námsefninu

Hvar:  Húsnæði Visku að Strandvegi 50 

Vestmannaeyjum

Hvenær: þegar þátttaka hefur náðst

Verð: 12.000.-

.........................................................................

Skýjalausnir í tölvu-

heimum

6 klukkustundir

Farið verður í eðli og virkni skýja og mis-

munandi leiðir skilgreindar allt frá ókeypis 

lausnum til keyptra lausna fyrir bæði ein-

staklinga og fyrirtæki/stofnanir. Þá verður 

virkni tveggja algengra skýjalausna tekin 

fyrir: 

• Google Apps og samskipti tengd þeim,  

 t.d. grunnuppsetningar og virkni Google  

 admin console (stjórnborð GoogleApps)  

 auk grunnvirkni Gmail, Googledocs,  

 GoogleCalendar og annarra smáforrita  

 sem tengjast þessu.

• Uppsetning og grunnvirkni Office365 

 frá Microsoft þar sem farið er í gegnum  

 uppsetningu, virkni stjórnborðs, 

 uppsetningu appa/smáforrita og hvernig  

 Office-hlutar virka á vefviðmóti (Word,  

 Excel, Powerpoint, póstur og OneDrive- 

 ský Microsoft).

Lengd: 6 klst.

Námsmarkmið: Að þátttakendur öðlist 

aukna færni og þekkingu á skýjalausnum

Kennari: Vel menntaðir kennarar okkar 

sem hafa mikla reynslu og þekkingu á 

námsefninu.

Hvar:  Húsnæði Visku, Strandvegi 50 

Vestmannaeyjum

Hvenær: þrjú skipti þegar þátttaka hefur 

náðst

Verð: 20.000.-

matreiðsla og 

hollt líferNi

Einfaldir en góðir 

fiskréttir	

5 kennslust.  

Nýja árið byrjar svo skemmtilega því í 

apríl verður Gísli Matthías á Slippnum 

með matreiðslunámskeið þar sem við 

munum elda saman fljótlegar, ferskar og 

bragðgóðar uppskriftir sem grundvallast 

á fiski. Uppskriftirnar henta sérstaklega 

vel í hversdagsleikanum þegar tíminn er 

af skornum skammti og mun námskeiðið 

gefa ykkur innblástur af góðum kvöldmat 

og meðlæti.  Námskeiðið mun taka um 

5 kennslust.og undir lok námskeiðsins 

gæðum við okkur á afrakstrinum og 

njótum – eitthvað sem getur ekki klikkað. 

Skráning er hafin og tilvalið að hóa í vini 

og eiga skemmtilega og notalega kvöld-

stund.

Tími:  Í október 2014 nánar auglýst síðar

Staður: Heimilisfræðistofa í Barnaskóla

Verð: 9.500 kr.

Fjöldi: Lágmark 8 manns 

Kennari:  Gísli Matthías Auðunsson

.........................................................................

Sushi 

6 kennslust.  

Við erum ótrúlega ánægð með að geta 

boðið uppá vandað  Sushi Masterclass 

námskeið þar sem flett er ofan af öllum 

helstu leyndarmálum sushigerðar og farið 

ýtarlega yfir efnið.

  Allir þátttakendur útbúa sitt sushi  frá 

grunni.  Þið lærið að elda hin fullkomnu 

grjón,  að skera og undirbúa hráefnið, rúlla 

upp og bera fram Maki, Nigiri og Sashimi.

Þeir sem eru að feta sín fyrstu skref á 

braut matgæðingsins ættu ekki að hika 

við að skrá sig, það sakar hins vegar ekki 

að búa yfir einhverri reynslu á þessu sviði 

og fá leiðbeiningu hjá kennara námskeiðs-

ins Sigurði Gíslasyni meistarakokki á Gott.

Í lok námskeiðs sláum við upp veislu þar 

sem við komum til með að njóta afrakst-

ursins. 

 

Tími:  Lok september eða byrjun október

Staður: Heimilisfræðistofa í Barnaksóla

Verð:  12.000 kr.

Fjöldi: Lágmark 8 manns 

Kennari:  Sigurður Gíslason.

Jógúrt- og ostagerð

4-5 kennslust.  ( 3 klst.)

Á námskeiðinu er útbúin hrein jógúrt og 

sýnt hvernig svo er hægt að bragðbæta 

eins og hver og einn vill, jarðaberja, 

mango o.s.frv. Einnig er þar kennt hvernig 

á að útbúa mjúka osta sem eru alg jört 

lostæti og tilvaldir í ýmsa matargerð, 

t.d. útá salat, með pasta, á pizzuna, með 

grænmetisréttum og í ýmsar fyllingar eða 

bara einfaldlega smurt á kex. Ragnheiður 

lærði jógúrt- og ostagerð á West Highland 

Dairy í Skosku hálöndunum. Ragnheiður 

er sjávarútvegsfræðingur sem og um-

hverfisfræðingur og hefur mikinn áhuga 

á heilsusamlegum lífsstíl og hefur mikið 

verið að kynna sér nýjustu rannsóknir á 

sviði næringar.

Tími:  þegar þátttaka hefur náðst

Staður: Heimilisfræðistofa í Barnaskóla

Verð:  7.500 kr.

Fjöldi: Lágmark 8 manns 

Leiðbeinendur:  Ragnheiður Sveinþórs-

dóttir

.........................................................................

Grænmetisréttir með 

Gísla Matthíasi   

3 klukkustundir

Grænmetisréttir verða sífellt vinsælli og 

virðast æ fleiri snúa sér alfarið að græn-

metismatseld.  Margir setja sér metnaðar-

full markmið um reglulega líkamsrækt og 

heilsusamlegra mataræði.  Líkamsræktar-

kort rjúka úr og fólk flykkist á alls kyns 

námskeið til að koma línunum í lag og því 

fylgir að grandskoða grænmetisborð mat-

vöruverslana.

Gísli Matthías, matreiðslumaður á 

Slippnum mun sjá um námskeið um eldun 

á grænmeti og hvernig við getum notað 

jurtir í matargerðina. Grænmeti getur 

verið flókinn hlutur, en þarf alls ekki að 

vera það.  Hráefnin eru elduð á marga 

vegu og margar leiðir til þess að láta 

bragðið skína í gegn.  Námskeið sem snýst 

um hvernig hægt er að ná bestu bragð-

eiginleikum grænmetis með því að elda og 

krydda það rétt og sýn á hvernig einfald-

leikinn er oftast bestur. Talað verður um 

íslenskt grænmeti og jurtir og hversu gott 

er að temja sér að elda eftir árstíðum.

Tími:  Í október

Staður: Heimilisfræðistofa í Barnaskóla

Verð: 9.500 kr.

Fjöldi: Lágmark 8 manns 

Kennari:  Gísli Matthías Auðunsson

NáMS- OG STarFS-

ráðGJöF HJá VISKU

Hefur þú verið að velta fyrir þér 

námi og störfum?

Starfsmenn Visku

Valgerður Guðjónsdóttir 

Forstöðumaður

Sími: 481-1950

Fax: 481-2669

viska@eyjar.is 

Sólrún Bergþórsdóttir

Náms- og starfsráðgjafi/

verkefnastjóri

Simi: 481-1950

solrunb@eyjar.is 

Ester Garðarsdóttir

Þjónustufulltrúi

Sími: 481-1111

Fax: 481-2669

Netfang: ester@setur.is



Skráning og nánari 

upplýsingar á 

viskave.is

viska@eyjar.is

eða í síma

481-1950

Viska er líka á

facebook

Námskeið fyrir 

eiNstakliNga með 

fötluN

Söngur

Námskeið fyrir fólk með fötlun.

Langar þig að læra að syngja?

Kenndar verða aðferðir við að beita rödd-

inni rétt og hlusta, sungið saman. 

Kennsla fer fram á þriðjudögum Kl. 19:30-

21:00 (5 skipti)

Kennari: Sólveig Unnur Ragnarsdóttir

Tími: Október

Lengd: 12 kennslustundir (5skipti).

Staður: Viska Strandvegi 50 

og Tónlistarskóli

Verð: 2.500 kr.

.........................................................................

Matreiðsla  

fjögur skipti

Námskeið fyrir fólk með fötlun.

Kennt verður að útbúa hollan, gómsætan 

og fjölbreyttan mat.

Þátttakendur hitta kennara fyrir upp-

haf námskeiðs og velja úr fjölbreyttum 

mataruppskriftum og fá leiðbeiningar með 

innkaup.

Hráefni sjá þátttakendur um sjálfir.

Kennari: Harpa Hauksdóttir

Tími: Nóvember

Lengd: 12 kennslustundir (4 skipti).

Staður: Viska Strandvegi 

Verð: 5000 kr.

.........................................................................

Létt og leikandi

Námskeið fyrir fólk með fötlun.

Hreyfing, léttar æfingar, leikir og fræðsla. 

Þátttakendur mæti í íþróttafötum og 

klæði sig eftir veðri. 

Kennari: Grétar Eyþórsson

Tími: Nóvember

Lengd: 6 kennslustundir (3 skipti).

Staður: Viska Strandvegi 50 

Verð: 3000 kr.

.........................................................................

Grunnnámskeið 

í tölvu

Námskeið fyrir fólk með fötlun.

Á þessu námskeiði mun kennarinn  fara í 

grunninn á tölvunotkun. Þar fer hann yfir 

internetið, tölvupóstinn, Facebook, ýmsar 

stillingar í tölvunum eins og talgervla og 

möguleika fyrir lesblinda að nota tæknina 

á betri hátt. Einnig fer hann yfir ábyrga 

netnotkun.

  Námskeiðið verður alg jörlega einstak-

lingsmiðað að venju.

  Kennt verður í 7 skipti á mánudögum kl. 

17:00-19:00 og hefst kennslan mánudag-

inn 6. október.

Kennari: Jónatan G Jónsson

Tími: Október og fram í nóvember

Lengd: 15 kennslustundir (7 skipti).

Staður: Viska Strandvegi 50 

Verð: 5000 kr.

sjálfstyrkiNg og 

efliNg

Sigur í samkeppni - 

Lærðu að lesa í fólk

30. september

Námskeið haldið af Profectus í samstarfi 

við Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Nám-

skeiðið er til dæmis ætlað starfsmönnum 

í sölustörfum og þjónustu, framkvæmdar-

stjórum, millistjórnendum, skrifstofu-

stjórum, deildarstjórum og verkstjórum.

  Hvernig við hugsum, bregðumst við, 

tökum ákvarðanir, eigum samskipti, 

stjórnum fólki, seljum og þjónustum 

viðskiptavini veltur allt á því hvernig við 

hugsum. Sumir leggja áherslu á stað-

reyndir, aðrir leita eftir tengslum. Á meðan 

sumir eru meira gefnir fyrir smáatriði, vilja 

aðrir sjá heildarmyndina.

  Á námskeiðinu er notast við NBI litakerfið 

til að útskýra með einföldum hætti fjórar 

grunnhughneigðir einstaklinga, styrk- og 

veikleika hverrar hneigðar og hvernig 

hægt er að taka tillit til annarra í stað þess 

að láta þá fara í taugarnar á sér.

  Á námskeiðinu er farið í hvernig persónu-

legar hughneigðir þátttakenda hafa 

áhrif á það hvernig þeir eiga samskipti, 

taka ákvarðanir, leysa vandamál, selja 

og þjónusta viðskiptavini. Fjallað er um 

hvernig hægt er að beita heildarhugsun 

við ákvarðanatöku, hvernig hægt er að 

laga samskipti sín betur að mismunandi 

aðstæðum og hvernig hægt er að bera 

kennsl á vísbendingar um liti annarra.

Innifalið í námskeiðinu:

• NBI huggreining (á ensku) að verðmæti  

 14.800.-

• Persónulegt hugsnið (7 bls. skýrsla)

• Námsefni og verkefni

• Léttar veitingar

Kennari: Ingvar Jónsson, alþjóða  

markaðsfræðingur.

Tími: Kennt miðvikudaginn 30. Septem-

ber kl. 13:00-16:00

Lengd: 4 kennslustundir 

(3 klukkustundir, 1 skipti).

Staður: Viska

Verð: 29.000 kr

.........................................................................

Víst geturðu lært

stærðfræði !    

60 kennslust.

Viska ætlar að bjóða upp á 60 stunda 

námskeið sem ætlað er fullorðnu fólki sem 

átt hefur erfitt með að læra stærðfræði. 

Kennt mánudaga – miðvikudaga frá 

17:30-19:00.

Algengt er að fullorðið fólk telji sig ekki 

geta lært stærðfræði.  Í þessu námskeiði 

verður áherslu á að skapa hvetjandi 

andrúmsloft, byggja á reynslu og þekk-

ingu nemenda og virkja þannig  kunnáttu 

sem nemendur búa yfir en hafa kannski 

ekki gert sér grein fyrir. Ekki er gert ráð 

fyrir neinni tiltekinni forþekkingu en unnið 

á því stigi og á þeim hraða sem hentar 

nemendum. Mikil áhersla verður á sam-

starf og samvinnu nemenda og  nemendur  

hvattir til að prófa sig áfram og vera virkir 

þátttakendur í eigin námi.   

  Námskeiðið er afrakstur þróunarverk-

efnis sem Mímir fékk styrk til frá Starfs-

menntasjóði. 

Fræðsluaðili og staður: Húsnæði Visku 

að Strandvegi 50

Leiðbeinandi: Jónatan G. Jónsson

Tími og dagsetning: Mánudaga og 

miðvikudaga 17:30-19:00 

Verð: 36.000 kr.

Stéttarfélög styrkja námskeiðið  allt að 75%

Starfslokanámskeið

12 kennslust.

Markmið námskeiðsins er að hjálpa starfs-

fólki að undirbúa starfslok  vegna aldurs, 

aðlaga sig breyttu lífsmynstri og stuðla að 

innihaldsríku lífi  að starfi loknu. Efni nám-

skeiðsins er eftirfarandi:

• Félagsstarf aldraðra á vegum 

 Vestmannaeyjabæjar 

• Réttindi hjá stéttarfélögum eftir að 

 starfi lýkur

• Lífeyrisþegar og almannatryggingar 

• Kynning á sjálfboðaliðastarfi Rauða  

 krossins í Vestmannaeyjum.

• Kynning á starfi Félags eldri borgara í  

 Vestmannaeyjum

• Andlegar og félagslegar hliðar þess að  

 hætta að vinna. 

• Lífeyrismálin

• Áhrif markvissrar þjálfunar á heilsufar.

Námskeiðið verður haldið dagana 10. og 

12. nóvember í húsnæði Visku.

.........................................................................

Skyndihjálp með 

börnum/fyrir börn 

10 kennslust. 

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem 

vilja læra skyndihjálp og endurlífgun og 

öðlast öryggi, færni og þekkingu í að veita 

nærstöddum aðstoð í bráðatilfellum með 

því að beita á öruggan hátt einföldum 

aðferðum í skyndihjálp.

Kennari: Styrmir Sigurðarson

Tími: Haustönn 2014.

Verð: 6000 kr.

Lengd: 10 kennslustundir (2 skipti).

Staður: Viska Strandvegi 50

.........................................................................

Skyndihjálp    

10 kennslust. 

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem 

vilja læra skyndihjálp og endurlífgun og 

öðlast öryggi, færni og þekkingu í að veita 

nærstöddum aðstoð í bráðatilfellum með 

því að beita á öruggan hátt einföldum 

aðferðum í skyndihjálp. 

Kennari: Styrmir Sigurðarson

Tími: Haustönn 2014.

Verð: 8000 kr.

Lengd: 12 kennslustundir (2 skipti).

Staður: Viska Strandvegi 50

.........................................................................

Stelpur geta allt 

5 kennslustundir

Kristín Tómasdóttir kemur til Vestmanna-

eyja í nóvember til þess að halda sjálf-

styrkingarnámskeið fyrir stúlkur. 

  Námskeiðin verða haldin um helgi og 

kennir hún 10-12 ára stelpum frá kl 9.00-

12.00 og 13-15 ára  frá kl 13.00-16.00. 

  Á námskeiðinu fyrir hádegi eldar Kristín 

hádegismat með þátttakendum, en eftir 

hádegi verður bakað með síðdegiskaffinu. 

Þetta er gert til þess að skapa afslappað 

og skemmtilegt andrúmsloft sem getur 

ýtt undir annars konar umræður.

Markmið námskeiðsins eru þríþætt þ.e;

• Að kenna þátttakendum hvað orðið  

 sjálfsmynd merkir

• Að kenna þátttakendum að þekkja eigin  

 sjálfsmynd

• Að kenna þátttakendum leiðir til þess að  

 hafa jákvæð áhrif á sjálfsmynd sína.

Kennari: Kristín Tómasdóttir

Tími og lengd: 5 kennslustundir í 

nóvember.

Staður: Viska Strandvegi 50

Verð:  16.500 kr.

Lágmarksfjöldi 10 þátttakendur.

Hugræn atferlismeðferð 

12 kennslustundir

Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel 

við að takast á við vandamál daglegs lífs 

og er því fyrir alla og nýtist flest öllum í 

daglegu lífi. Þessar aðferðir nýtast líka vel 

þegar við finnum fyrir vanlíðan eins og 

t.d. kvíða eða depurð, göngum í gegnum 

erfiða lífsreynslu eða samskipti við annað 

fólk valda okkur vandræðum. Námskeiðið 

er ætlað öllum þeim sem vilja kynna sér út 

á hvað hugræn atferlismeðferð gengur og 

læra aðferðir til að öðlast bætta líðan, ná 

tökum á eigin tilfinningum, hugsunum og 

hegðun. Kennsluefni er meðferðarhand-

bók frá Reykjalundi, leshefti. Bækur eru 

innifaldar í verði námskeiðsins. 

Kennari: Fríða Hrönn Halldórsdóttir

Tími:  þegar þátttaka hefur náðst

Lengd: 12 kennslustundir (4 skipti).

Staður: Viska

Verð:  17.500

Lágmarksfjöldi 10 þátttakendur.

.........................................................................

Dale Carnegie námskeið 

fyrir 18-25 ára.

Vilt þú........

• ná því besta fram í þínu fari

• vera jákvæðari

• eiga auðveldara með að segja NEI

• hafa meiri metnað í námi og vinnu

• vera skipulagðari

• eiga auðveldara með að opna samræður  

 og kynnast fólki

• minnka sjálfsgagnrýni og ótta

• geta tjáð þig fyrir framan hóp af fólki án  

 þess að roðna og svitna

 

Allt í kringum þig eru einstaklingar sem 

skara fram úr. Í viðskiptalífinu, í íþróttum, 

í fjölmiðlum, í skólastarfi, á sviði menn-

ingar og lista eða einfaldlega sem sterkir 

persónuleikar. 

  Þú getur slegist í hóp þeirra sem eru 

stöðugt að auka velgengni sína.

 Markmið námskeiðsins er að efla sjálfs-

traust og leiðtogahæfileika, bæta tjáningu 

og samskiptahæfileika ásamt því að auka 

jákvætt viðhorf.

  Samkvæmt könnun Dale Carnegie segja 

þátttakendur sem hafa farið á námskeið 

fyrir 18-25 ára að námskeiðið sé ótrúlega 

skemmtilegt, gefi þeim meira sjálfstraust 

og jákvæðni, auki metnað í námi og vinnu, 

hjálpi þeim að vera skipulagðari, kynnast 

fleira fólki og líða betur.

 Kennt verður þrjá heila daga með viku 

millibili.

Verð 84.000 kr.

Þjálfari verður Jón Halldórsson

Kynningarfundur verður haldin föstudag-

inn 3. október kl.16:00 í húsnæði Visku 

Strandvegi 50.  Kynningarfundur kostar 

ekki neitt.


