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1. Stofnun og stofnaðilar 

Viska var stofnuð í Vestmannaeyjum  í janúar árið 2003. Markmiðið með 

stofnun VISKU – Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar í Vestmannaeyjum 

var að efla menntun í Vestmannaeyjum með því a standa fyrir 

fræðslustarfsemi sem ekki heyrir undir námsskrárbundið nám á grunn- 

og framhaldsskólastigi, nema sérstaklega verði um það samið. Einnig var 

Visku ætlað að hafa forgöngu um fræðslu og fjarkennslu á sem flestum 

sviðum og miðla framboði á fræðslu og fjarkennslu til almennings og 

atvinnulífs í Vestmannaeyjum.  Þessu var Visku ætlað með því að vinna í 

samstarfi við aðra aðila í landinu sem sinna símenntun, endurmenntun 

og menntun á háskólastigi og vera vera í fararbroddi að nýtingu á bestu 

fáanlegri fjarkennslutækni hverju sinni. 

 

1.1  Stofnaðilar Visku 

Vestmannaeyjabær og skólar, Sparisjóður Vestmannaeyja, Ísfélag 
Vestmannaeyja, Vinnslustöðin hf., Tölvuskóli Vestmannaeyja ehf., Tölvun 
ehf., Eyjasýn ehf., Skipalyftan hf., Drífandi stéttarfélag, 
Verslunarmannafélag Vestmannaeyja, Stavey, starfsmannafélag 
Vestmannaeyjabæjar, Verkstjórafélag Vestmannaeyja, Sveinafélag 
járniðnaðarmanna, Háskóli Íslands (samstarfsnefnd HÍ og Vey),  
Heiðbrigðisstofnun Vestmannaeyja, Framhaldsskólinn í 
Vestmannaeyjum, Háskólinn á Akureyri og Stjórnunarfélag 
Verstmannaeyja sem nú hefur verið lagt niður. 
 

1.2   Stjórn og varastjórn 

Aðalmenn 
Arnar Sigurmundsson formaður 
Gunnar Gunnarsson varaformaður 
Gísli Eiríksson 
Helga Björk Ólafsdóttir 
Rúnar Bogason 
 

Varamenn 
Davíð Guðmundsson  
Páll Marvin Jónsson 
Borgþór Pálsson 

Endurskoðandi: Deloitte 
Skoðunarmenn: Hörður Óskarsson og Guðrún Erlingsdóttir 
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Stjórn Visku hélt sex bókaða fundi frá síðasta aðalfundi sem haldinn var 
25. maí 2011 

 

 
Stjórn og varastjórn Visku ásamt forstöðumanni að loknum fundi 21. maí 2012 

 
 

1.3  Starfsfólk 

Segja má að stöðugildi Visku séu um tvö.  Forstöðumaður Valgerður 

Guðjónsdóttir er í fullu starfshlutfalli og Sólrún Bergþórsdóttir, náms- og 

starfsráðgjafi í hálfu stöðuhlutfalli.  Þjónustufulltrúar Þekkingarseturs 

Vestmannaeyja starfa einnig í rúmlega hálfu stöðuhlutfalli fyrir Visku þó 

þær séu ráðnar að Þekkingasetringu.  Þær eru sem fyrr Margrét 

Hjálmarsdóttir, sem sér að mestu um bókhald og launafærslur og Ester 

Garðarsdóttir, sem sér um skráningar og hefur í auknum mæli tekið að 

sér tómstundanámskeið Visku. Hluta árs var Dóra Guðrún Þórarinsdóttir 

við störf fyrir Visku sem verkefnisstjóri í námsleiðum.   

1.4   Húsnæði 

 
Í skýrslu Visku fyrir árið 2011 verður gerð grein fyrir þeirri 
fræðslustarfsemi sem Viska Fræðslu- og símenntunarmiðstöð í 
Vestmannaeyjum kom að seinni hluta ársins 2011 og framan af ári 2012.  
Einnig verður farið yfir þær breytingar sem eiga sér stað jafnt og þétt í 
starfsemi sem þessari hafa áhrif á framtíðarstarfsemi 
símenntunarmiðstöðva. 
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2. Stiklað á stóru í starfsemi Visku  2011-2012 

Fjölþætt starfsemi Visku  hefur haft mjög  jákvæð áhrif á samfélagið í 
Eyjum. 
 

 
 
 

Viska er yngsta og minnsta fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðin hér á landi. Aðdragandinn að 
stofnun Visku var ekki mjög langur. Tillaga  var 
lögð fram í Skólamálaráði Vestmannaeyja haustið 
2002   um að kanna áhuga hagsmunaaðila 
að stofnun símenntunarmiðstöðvar í Eyjum og koma 
upp nauðsynlegum fjarfundarbúnaði. Fyrir voru 
símenntunarmiðstöðvar í öllum landshlutum og höfðu 
þær starfað um nokkurt skeið. 

Undirbúningsnefnd skilaði tillögum sínum síðar um haustið og leitað var 
til fjárlaganefndar Alþingis með fjárstuðninig á fjárlögum 2003.  
Einar   Oddur Kristjánssson alþm., þáverandi varaform. Fjárlaganefndar, 
aflaði málinu stuðnings og var  sambærilega fjárveitingu og til annarra 
símenntunarmiðstöðva  að finna í fjárlögum ríkisins 2003.  Viska var 
formlega stofnuð 6. janúar 2003 í   kennslustofu í Framhaldskólanum í 
Eyjum og þar undirituðu átjan aðilar  stofnsamning að viðstöddum 
Tómasi Inga Olrich þáverandi menntamálaráðherra.    
  
Teningnum var kastað og regluleg starfsemi hófst í febrúar 2003 með 
ráðningu Bergþóru Þórhallsdóttir kennara í  starf forstöðumanns.   Frá 
upphafi hefur starfsemin verið að mestu til húsa á þriðju hæð að 
Strandvegi 50.  Viska hefur einnig lengst  haft aðgengi kennslustofu í 
Framhaldsskólanum.  Framan af voru tómstundanámskeið nokkuð 
fyrirferðamikil  í starfseminni, en fjarnámsnemendur á háskólastigi hafa 
frá upphafi  haft aðstöðu til að stunda nám sitt í gegnum 
fjarfundarbúnað Visku.   Á fyrsta ári var ákveðið  í stjórn að taka upp 
Visku nafnið. Páll Marvin Jónsson, stjórnarmaður  á heiðurinn að 
hugmyndinni að nafni og merki  Visku.  Í ágúst 2005 var  Valgerður 
Guðjónsdóttir, kennari og þáverandi skólastjóri , ráðinn forstöðumaður.   
Viska hefur um nokkurra ára skeið haft umsjón 
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með fiskvinnslunámskeiðum í Eyjum í samstarfi við 
Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar.    Á vorönn færðust þau námskeið 
undir umsjón Fræðslumiðstövar atvinnulífsins. 
  
Fjölþættir samningar  við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins skipta á seinni  
árum orðið miklu í starfsemi símenntunarstöðva um land allt. Samningar 
um náms- og starfsráðgjöf  eru orðnir snar þáttur í fjölþættri starfsemi 
og var Sólrún Berþórsdóttir, framhaldsskóla kennari ráðinn  í hálft starf 
til að sinna þessu mikilvæga hlutverki í starfsemi Visku.  
Stærð kennsluhúsnæðis, einkun námsaðstaða   hefur verið takmarkandi 
þáttur í starfseminni.  Ef allt gengur eftir mun starfsemi Þekkingarseturs 
Vestmannaeyja og fyrirtækja og stofnana sem nú eru til húsa á 
Strandvegi 50 flytja í nýtt húsnæði  sem ÞSV hefur keypt á annarri hæð 
Strandvegs 30.  Nýja húsnæðið  sem ráðgert er að taka í notkun eftir 12 
mánuði er tæplega 800 fermetrar á einni hæð, en núverandi húsnæði er 
samtals 650 fermetrar.  Ljóst er að mun betri aðstaða  verður í nýju 
húsnæði, en samhliða því mun verða rýmra um starfsemi Visku og 
 húsnæðiskostnaður   verða umtalsvert meiri.    
  
Starfsemi Visku  hefur nú spannað yfir í rúm níu  ár og í  janúar 2013 
verður liðinn áratugur  frá því starfsemin hófst. Á árinu 2013 verða  liðin 
40 ár frá upphafi og lokum eldgossins á Heimaey  1973.  Þessarra 
atburða verður minnst með með ýmsum hætti og m.a. mun Viska standa 
fyrir  sérstöku námskeiði, Húsin í hrauninu, sem  munu fara af stað í 
byrjun október nk. og ráðgert að verði lokið fyrir 23. janúar 2013.  Þetta 
verður hópvinna og  afraksturinn mun birtast  í nánari skráningu 
upplýsinga um horfna byggð á Heimaey.  Þessum upplýsingum er síðan 
bætt  í gagnabankann  á vefnum heimaslóð.is    
Að endingu þakka ég starfsfólki Visku og samstjórnarfólki fyrir mjög gott 
samstarf á starfsárinu.   
  
Vestmannaeyjum  22. maí 2012 
Arnar Sigurmundsson, form. stjórnar Visku 
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 Myndin er frá matreiðslunámskeiði með Yesmine Olsson 

2.2   Skýrsla forstöðumanns 

 

Starfsemi Visku hefur gengið með ágætum 
yfirstandandi starfsár og sífellt með eðlilegum 
breytingum, þrátt fyrir ýmis áföll í starfsmannahópi.  
Áföll undirritaðrar bæði um mitt ár 2011 og svo aftur 
nú á vorönn hafa sett sitt mark á starfsemina og ber 
að þakka öðrum starfsmönnum fyrir að bregðast 
skjótt við og taka við þeim verkefnum sem fyrir lágu.  
Kann ég þeim bestu þakkir fyrir það.  

Stjórnarformaður hefur farið nokkrum orðum um þróun starfs Visku og 
hér á eftir mun starfsemin verða skýrð í myndmáli.  Það er skemmst frá 
því að segja að starfsemin hefur farið vaxandi og nú á vorönn hefur verið 
mikið fjölmenni hér á ferð í gegnum stöðina og skipa þar stæstan sess 
ýmis konar fiskvinnslunámskeið.  Í síðust ársskýrslu gat undirrituð þess 
að Viska hefði hug á að sérhæfa sig enn frekar í sjávarútvegstenngdum 
greinum og virðist það vera að takast. Virk þátttaka á almenn námskeið 
er upp og ofan, mest háð atvinnuástandi þá  stundina.  Undanfarin ár 
höfum við talað um að námskeiðum sem slíkum hafi fækkað og 
heildstætt nám aukist. Nú hefur það eftur aðeins snúist við og þátttaka á 
námskeiðum verið góð bæði á haustönn og ekki síður nú á vorönn 2012.  
Sá öri vöxtur sem einkennt hefur starfsemina hefur skapað svigrúm til að 
styrkja enn frekar innra skipulag og festa í sessi vinnubrögð sem tryggja 
gæði og áframhaldandi uppbyggingu.  Framundan er vinna við að öðlast 
vottun sem viðurkenndur fræðsluaðili en einungis þeir fræðsluaðilar sem 
hafa slíka vottun geta sótt fjármagn til Fræðslusjóðs, sem ráðstfar 
framlögum Alþingis í málaflokkinn hverju sinni.  Á starfsárinu hefur farið 
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fram undirbúningsvinna til að Viska verði undirbúin fyrir slíka vottun, 
innleiðing á gæðakerfi sem kallast EQM og framundan er vinna við 
gæðahandbók og svo í framhaldi starfsmannastefna. 
Framtíðin er spennandi í framhaldsfræðslunni og óþrjótandi verkefni.  
Starfsmönnum Visku er afar hugleikið að halda á lofti sveigjanleika og 
aðlögunarhæfni stöðvarinnar til þess eins að mæta hverjum og einum 
einstaklingi þar sem hann er staddur hverju sinni.  Þetta gerum við með 
því að leggja okkar að mörkum til að hækka menntunarstig í Eyjum og 
auka fjölbreytileika í námi og námskeiðahaldi. 
 
Vestmannaeyjum 25. maí 2012 
Valgerður Guðjónsdóttir  
 

3. Samantekt á árinu 2011 
 

3.1.  Styrkir og vildargjöld 2011  

Á fjárlögum fyrir árið 2011 fékk Viska, Fræðslu- og símenntunarmiðstöð í 
Vestmannaeyjum styrki til reksturs og háskólanámsins og til ýmissa 
fræðsluverkefna, eins og kennslu námsskráa Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins. Viska  var einnig í samstarfi við Fjölmennt – 
fullorðinsfræðslu fatlaðra. Stofnaðilar greiddu vildargjöld til Visku. Sjá 
nánar í töflu 1 . 

 

Framlag frá  Verkefni  Styrkupphæð  

Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti  

Rekstur Visku og 
háskólanám  

20.510.000,-  

Fræðslusjóður  Náms- og starfsráðgjöf    2.807.000,- 

Fræðslusjóður Raunfærnimat   3.020.800,- 
Fræðslusjóður Vottaðar námsleiðir   8.595.000,- 

Fjölmennt  Til námskeiðahalds    1.000.000,-  

Samtals:   35.932.800,- 
Tafla 1. Taflan sýnir helstu framlög og styrki til Visku árið 2011. 

 
3.2  Mennta- og menningarmálaráðuneytið - framlög  
Á Fjárlögum 2011 fékk Viska, Fræðslu- og símenntunarmiðstöð í 
Vestmannaeyjum  samtals 20 milljónir króna, samkvæmt samningi við 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið sem undirritaður var í nóvember 
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2011. Í samningnum segir um meginmarkmið, að Viska mun: „vinna að 
markmiðum framhaldsfræðslulaga nr. 27/2010 með því að reka miðstöð 
í Vestmannaeyjum; greina þarfir fyrir fræðslu og bjóða upp á ráðgjöf, 
raunfærnimat og námskeið fyrir markhópa.Visk skal veita þjónustu á 
sviði framhaldsfræðslu og þróa hana meðal annars í samstarfi við 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, fræðslusjóð og aðra hlutaðeigandi aðila ... 
vera með fjarnáms- og kennsluaðstöðu, vegna framhaldsfræðslu og 
þjónustu við nemendur á framhaldsskóla- og háskólastigi eftir því sem 
þörf er á og fjárhagur leyfir ... miðað er við að minnst 66% framlags skv. 
samningi fari í reglubundinn rekstur framhaldsfræðslu, sbr. 9. gr. laga um 
framhaldsfræðslu“ (Úr samningi við Mennta og 
menningarmálaráðuneytið árið 2011).  
 
 
3.3 Framlög Fræðslusjóðs  
Árið 2011 gerði Viska samstarfssamning við Fræðslumiðstöð 
atvinnulífsins um kennslu nokkurra vottaðra námsleiða og um verkefni 
tengt náms- og starfsráðgjöf. Framlög Fræðslusjóðs vegna vottaðra 
námsleiða námu 11.315.000 kr. Þar sem ekki náðust þátttakendur í 
nokkrar námsleiðir sem fyrirhugað var að kenna árið 2011 þá 
endurgreiddi Viska Fræðslusjóði 2.720.000 kr í lok ársins 2011. Framlög 
vegna vottaðra námsleiða FA urðu því eftir uppgjör: 2.720.000 kr.  
Viska gerði einnig samning við FA vegna náms- og starfsráðgjafar. 
Samningurinn hljóðaði upp á 3.139.500 kr. Árangursmarkmið ársins 2011 
voru 193 viðtöl. Þau markmið náðust ekki heldur var fjöldi viðtala 158 og 
endurgreiddi Viska Fræðslusjóði 332.500 kr. Framlag til náms- og 
starfsráðgjafar nam því 2.807.000 kr. eftir uppgjör.   
 
3.4  Aðrir samstarfsaðilar 
Viska hefur átt gott samstarf við hina ýmsu fræðslusjóði s.s. Starfsafl, 
Landsmennt, Sjómennt og Ríkismennt. Reynt hefur verið að haga málum 
þannig að sem einfaldast sé fyrir þá einstaklinga sem hafa sótt námskeið 
hjá Visku að sækja í þá styrki sem þeir hafa rétt á. 
Viska á í samstarfi við ýmsa aðila auk þeirra sem hér hafa verið taldir upp 
á undan.  Má þar nefna Vinnumálastofnun í Vestmannaeyjum og á 
Selfossi, Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum, stéttarfélögin í 
Vestmannaeyjum, Nýsköpunarmiðstöðvar, Atvinnuþróunarfélagið auk 
margra fyrirtækja og stofnanna.  
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Starfsorka  var stofnuð 23. Janúar 2010  af Visku, Lífeyrissjóði 
Vestmannaeyja, stéttarfélögum, Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, 
Vestmannaeyjabæ og fleirum.  Viska á gott samstarf við Starfsorku  og 
sér um að skipuleggja námsframboð sem skjólstæðingar Starfsorku hafa 
aðgang að.  

3.5  Húsnæði og búnaður 

Viska hefur sem fyrr aðsetur í Þekkingasetri Vestmannaeyja að  
Strandvegi 50 3. hæð. Alls hefur Viska þá til umráða í Setrinu skrifstofu, 
tvær kennslustofur og nemendaeldhús.  Á síðasta ári hefur húsnæði 
hamlað starfsemi Visku síðdegis og á kvöldin á meðan húsnæðið er oftar 
en ekki lítið notað fram eftir degi.  Kennsla er á morgnanna oft í báðum 
stofum að Strandvegi.  Síðdegis og á kvöldin eru iðulega báðar stofur í 
Setrinu í notkun sem og ein til tvær stofur í húsnæði FÍV. Var þá ákveðið 
að Viska tæki á  leigu tvær litlar stofur á annarri hæð þar sem áður var 
Vinnumálastofnun um ármót og eru það tvö lítil fjarkennsluherbergi.  
Viska hafði afnot af kennslustofu á jarðhæð Framhaldsskólans í 
Vestmannaeyjum fram að áramótum.  Við umræddar breytingar var ekki 
lengur þörf á að leigja húsnæði í FÍV að staðaldri. 
 

3.6  Sí- og endurmenntun 

Námskeiðahald sl. haust hófst með útgáfu dreifibréfa og kynningu 
tengdri útgáfunni. Námsvísar Visku hafa nú síðustu misseri verið gefnir 
út sem fréttabréf og auglýsingar í netpósti og fréttamiðlum þess utan.  
Dreifibréf hafa síðan verið send inn á öll heimili í Vestmannaeyjum með 
vissu millibili þar sem námskeið næstu vikna eru auglýst sérstaklega.  
Einnig hefur Viska stofnað facebooksíðu og ljóst að hún er að vera 
virkasti miðillinn.  Verið er að vinna að nýrri heimasíðu sem ber veffangið 
www.viska.eyjar.is   
 

4 Um fræðslustarfið / símenntun 2011  

Árið 2011 gaf Viska út tvo auglýsingabæklinga í janúar og september. Í 
Námsvísi Visku var þjónusta Visku kynnt fyrir íbúum í Vestmannaeyjum 
ásamt upplýsingum um námskeið.  
Í þessum kafla eru myndrænar lýsingar á fjölda námskeiða og 
námsmanna samanborið við árið 2010. 

http://www.viska.eyjar.is/
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4.1  Námskeið  

Námskeiðin eru talin á hverri önn fyrir sig, annars vegar á vorönn og hins 
vegar á haustönn. Þau námskeið sem ná yfir árámót eða sumarfrí teljast 
því sem tvö námskeið (fyrri hluti og seinni hluti). Sem dæmi má nefna að 
á haustönn 2011 var Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum, 
fyrri hluti,  150 kennslustundir. Seinni hluti námsins var haldinn á vorönn 
2012 og telst sá hluti námsins því til vorannar þess árs.  
 
Árið 2011 voru haldin 29 námskeið; 16 námskeið á vorönn og 13 
námskeið á haustönn. Á mynd eitt má sjá hver námskeiðin voru og hver 
þátttaka var á hverju og einu.  Mynd 1 sýnir hvaða námskeið voru haldin 
og hlutfall þátttakenda. 
 

 
Mynd 1. Fjöldi námskeiða 2011 
 
Námskeiðum fjölgaði milli áranna 2010 og 2011 um rúm 13% og er það 
fagnaðarefni og og enn fremur hefur verið líflegt í námskeiðahaldi á 
vorönn 2012.  
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Mynd 2. Fjöldi námskeiða hjá Visku á árunum 2003-2012 (ath. aðeins vorönn 2012) 

 
Mynd 2 sem sýnir fjölda námskeiða frá árinu 2003  og sem kveður á um 
þróun í fjölda námskeiða milli ára. 
Ef við kíkjum hins vegar á töflu um fjölgun nemendastunda þá er annað 
að sjá því fjöldi þeirra hefur breyst gríðarlega síðustu árin.  
Námskeiðsstundirnar á árinu 2011 eru 1.712 alls en eins og mynd þrjú 
sýnir eru nemendastundirnar 17.165 alls.  Það er þó enn 
eftirtektarverðara að á vorönn 2012 eru nemendastundirnar strax 
orðnar 19.331.  Þar eru fiskvinnslunámskeið af ýmsu tagi fjölmennust og 
með flestar námskeiðsstundir. 
 

 
Mynd 3. Myndin sýnir þróun nemendastunda á árunum 2004-2012 (ath. aðeins vorönn 2012) 
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Þessa þróun má betur sjá í samanburði 
 

 
Mynd 4. Myndin sýnir þróun nemendastunda eftir námskeiðum á árunum 2011-2012 (ath. aðeins vorönn 2012) 
 
Að vanda látum við hér fylgja með mynd af kynjahlutfalli á 
námskeiðunum og þar má sjá að þó okkur hafi fundist við vera að jafn 
kynjahlutfall þá gengur það mjög upp og niður eftir árum.  
 

 
Mynd 5. Myndin sýnir kynjaskiptingu á námskeiðum 2003 og fram til vors 2012 
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Mynd 6. Hlutfall karla og kvenna á námskeiðum Visku frá 2003-2012 (ath. aðeins vorönn 2012) 

 
Námskeið Visku 2011 eru flokkuð í fimm flokka. Í fyrsta flokki eru 
námskeið fyrir heilbrigðisstéttir og í öðrum flokki eru 
tungumálanámskeið, þriðji flokkur sýnir vottaðar námsleiðir FA sem eru 
fjármagnaðar af Fræðslusjóði. Síðan koma tómstundanámskeið og síðast 
námskeið sem tengjast störfum fólks eða eru til að efla persónulega 
færni þess. Sum tómstundanámskeið er erfitt að flokka og ættu sum 
þeirra heima með starfstengdum námskeiðum. Sem dæmi um það má 
nefna námskeið í matargerð, fatasaumi eða húsgagnaviðgerðum. 
Síðastnefndu námskeiðin eru hins vegar flokkuð hér sem 
tómstundanámskeið. Sjá nánar um fjölda námskeiða í hverjum flokki á 
mynd 7. 

 
Mynd 7. Myndin sýnir fjölda námskeiða eftir flokum fyrir árið 2011 og vorönn 2012 
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5 Námsmenn 

Árið 2011 voru námsmenn á námskeiðum í Visku 485 að tölu, en 316 árið 
þar á undan. Námsmönnum fjölgaði því um 167 á milli ára. Mynd 8 sýnir 
fjölda námsmanna eftir námskeiðsflokkum árin 2011 og 2012. 

 
Mynd 8 Sýnir fjölda námsmanna eftir flokkum árin 2011-2012 (ath. aðeins vorönn 2012) 

 

 

6. Samstarf og verkefni 

6.1   Kvasir og Leikn  

Viska er aðili að Kvasi en Kvasir eru samtök fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðva á Íslandi. Samtals eru stöðvarnar ellefu að tölu 
og mynda þéttriðið net hringinn í kringum landið.  
Í stjórn Kvasis fyrri hluta ársin sátu Hulda Ólafsdóttir frá Mími - 
símenntun í Reykjavík, Smári Haraldsson frá Fræðslumiðstöð Vestfjarða 
og Stefanía Kristinsdóttir frá Þekkingarneti Austurlands sem var 
formaður. Á aðalfundi Kvasis vorið 2011 var Bryndís Þráinsdóttir kosin í 
stjórn í stað Smára og Guðjónína Sæmundsdóttir frá Miðstöð 
símenntunar á Suðurnesjum kom einnig í stjórn. Bryndís gegndi 
formennsku í Kvasis seinni hluta ársins 2011. Kvasir hélt vorfund sinn í 
Reykjavík en haustfundinn í Reykjahlíð í Mývatnssveit.  
Mikil gróska hefur verið í starfsemi Kvasis. Haldnir voru fundir með 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Fræðslusjóði og 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Auk þess sem forstöðumenn héldu fundi.  
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Helstu verkefni á árinu 2011 voru:  

a ársreikninga, ársskýrslna og áætlana.  

 

 

 

 
 
Heimasíða Kvasis er: www.fraedslumidstodvar.is. Þar má meðal annars 
lesa árskýrslur samtakanna. Á mynd 9 má sjá hvar stöðvarnar eru 
staðsettar á landinu.  
 

 
Mynd 9. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni og í Reykjavík. Rautt táknar „aðalstöð“ og blátt 
táknar námsver og námsstofur.  

Viska er aðili að Leikn en Leikn eru samtök fullorðinsfræðsluaðila 
(framhaldsfræðslu) á Íslandi. Formaður Leiknar er Iðunn Antonsdóttir. 
Heimasíða Leiknar er: www.leikn.is  
 
 

http://www.leikn.is/
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6.2   Aðrir samstarfsaðilar  

Viska var í góðu samstarfi við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum FÍV 
hefur séð um að votta framhaldsskólaeiningar þar sem það á við og 
leiðbeinendur á lengri námskeiðum Visku koma einnig einhverjir þaðan. 
Leiðbeinendur koma einnig frá  Grunnskóla Vestmannaeyja og víðar.  
Viska er í samstarfi við háskólana og endurmenntunardeildir þeirra. Viska 
auglýsir það fjarnám sem er í boði til Vestmannaeyja á heimasíðu sinni.  

6.3  Vinnumálastofnun  

Viska og Vinnumálastofnun Suðurlands voru í samstarfi á árinu um náms- 
og starfsráðgjöf en vegna þess að í Vestmannaeyjum er næga vinnu að 
hafa hefur Viska ekki haldið námskeið fyrir Vinnumálastofnun 
sérstaklega.  Þó hafa einstaklingar komið á vegum VMST í námsleiðir. 
  

6.4   Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

Viska undirritaði samning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins árið 2006 
um samstarf á sviði fullorðinsfræðslu. Meginmarkmið samningsins er að 
veita fólki á vinnumarkaði með litla formlega menntun, fólki sem horfið 
hefur frá námi án þess að ljúka prófi frá framhaldsskóla, innflytjendum 
og öðrum sambærilegum hópum tækifæri til að afla sér menntunar eða 
bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Samstarfið hefur orðið þess valdandi að 
Viska hefur verið gert kleift að bjóða upp á nám fyrir einstaklinga og 
atvinnulífið þar sem kostnaður við námið hefur verið niðurgreiddur af 
menntamálaráðuneytinu. Einnig hefur verið gerður samningur um náms- 
og starfsráðgjöf á vinnustað. 
 

6.5   Menntabrúin, FS net og kerfisleiga  

Viska á hlut (1/27 hluti) í svokallaðri Menntabrú ásamt fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvum inan Kvasis, Háskóla Íslands og Háskólanum á 
Akureyri. Langflestir fjarfundir (kennsla fjarnemenda frá HA) fara fram í 
gegnum Menntabrúna. Forstöðumaður heldur utan um alla fjarkennslu 
og fjarfundi hjá Visku. Árið 2011 keypti mennta- og menningar-
málaráðuneytið nýja Menntabrú til að auka samstarf háskólanna. 
Fræðslu- og símenntunar-miðstöðvar innan Kvasis eiga ekki aðild að nýju 
brúnni enn sem komið er.  
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Jóhann Ingólfsson situr í stjórn FS netsins fyrir hönd Kvasis, samtaka 
fræðslu- og símenntunarmiðstöðva. FS netið er háhraðanet sem tengir 
saman alla framhaldsskóla á Íslandi og fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni..  
 
Haustið 2002 undirritaði þáverandi menntamálaráðherra samning við 
SKÝRR um uppsetningu og rekstur háhraða gagnaflutningsnets sem 
þjóna skyldi framhaldsskólum og símenntunarmiðstöðvum á 
landsbyggðinni. Net þetta fékk nafnið FS-net. Tók samningurinn gildi 1. 
febrúar 2003. Gerður var nýr samningur við OgVodafone árið 2008. Með 
samningnum var heildarkostnaður við netið lækkaður. Til að tengja 
saman staði með FS-netinu festu Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og 
fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni kaup á 
myndfundabrú, sem gengur undir nafninu Menntabrú. Miðstöð 
brúarinnar er staðsett í Háskóla Íslands. Hefur brúin reynst mjög vel og 
er bæði örugg og ódýr í rekstri. Viska á aðild að FS-netinu, sem er 
háhraða gagnaflutningsnet og Viska er einnig eignaraðili að 
Menntabrúnni.   
 

6.6  Erlend samstarfsverkefni 

Visku hefur síðastliðin tvö ár verið í Evrópuverkefni sem kallast  Cultural 
treashure hunt og er samstarf sjö þjóða um menntun í menningar- og 
ferðaþjónustugeiranum.  Þessu verkefni er nú að ljúka, aðeins eftir að 
ganga frá skýrslum og loka verkefninu.  Má til gamans geta þess að 
verkfnið var valið í hóp 30 bestu verkefna í Evrópu á síðasta ári. 
Hópurinn komhingað í byrjun júní og kom það í hlut starfsfólks Visku sem 
og ferðamálafulltrúa Vestmannaeyjbæjar að taka á móti þeim þar sem 
forstöðumaður átti ekki kost á að taka á móti hópnum.  Var almenn 
ánægja með heimsóknina til Eyj og enn fremur voru gestirnir ánægði 
með gæði á þeim námskeiðum sem Viska bauð hópnum upp á við 
komuna.  Eitt af verkefnum sem kom í hlut Visku og samstarfsmanna hér 
í Eyjum, sem voru Vestmannaeyjabær og Sigva multimedia var að gera 
tölvuleik sem grundvallast á fjársjóðsleit í náttúrunni.  Fylgir hér með til 
gamans slóðin á sýnishorn af þeim leik. http://sigva.is/projects/cth/   
 
Viska fékk á síðasta ári styrk til að fara með nemendahóp til Danmerkur í 
skólaheimsókn.  Kom sá styrkur frá Nordplus og fór hópurinn í heimsókn 

http://sigva.is/projects/cth/
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til sambærilegrar símenntunarmiðstöðvar í Árósum í nóvember sl.  Var 
ferðin vel heppnuð og hefur skólinn í Árósum óskað eftir að eiga við 
okkur samstarf um lesblindu meðal fulloriðnna á næstu misserum. 
 

7 Starfsáætlun 2012  

 
Í fylgiskjali  má sjá rekstraráætlun Visku fyrir árið 2012. Að öðru leyti fer 
stjórnarformaður Visku, Arnar Sigurmundsson yfir rekstraráætlun Visku  
og henni því ekki gerð ítarlegri skil hér. 
 

7.1   Námskeiðahald 

Námskeiðahald á vorönn 2012 hefur verið afar blómlegt og óhætt að 
segja að það hafi verið fjör í Visku.  Fjölmennust hafa 
fiskvinnslunámskeið af ýmsum toga verið en þess utan hafa verið 
matreiðslunámskeið og tölvunámskeið svo eitthvað sé nefnt.  Þessa 
dagana er stór hópur ungmenna við nám hjá Visku, nám sem undirbýr 
þau til vinnu við fiskvinnslu.  Er það námskeið tilkomið eftir þróunarvinnu 
sem Godthaab, Ísfélag og Vinnslustöð hleyptu af stað snemma á þessu 
ári.  Stofnaður var vinnuhópur með fulltrúum frá fyrirtækjunum þremur 
ásamt undirritaðri og Sigríði Diljá Magnúsdóttir og Sighvati Jónssyni.  
Upp úr þessari vinnu varð svo til 120 stunda námskeið þar sem 40 
stundir fara fram hjá Visku og hinar 80 undir leiðsögn fóstra eða 
leiðbeinanda inni í fyrirtækjunum.  Er þetta viðleitni fyrirtækjanna til að 
tryggja að ungmenni séu betur undir það búin að vinna við að auka 
verðmæti sjávarfangs og bera virðingu fyrir starfinu og ásamt því skilning 
á mikilvægi þess.  Auk námskeiðsins var í þessu verkefni unnið 
kennslumyndband og munum við fá að sjá það hér í lok fundar. 
Auk þessa námskeiðahalds eru nú í gangi önnur námskeið og munu þau 
standa fram í miðjn júní.  Er það nýmæli að námskeiðahald nái svo langt 
inn á sumarið og ber að fagna því. 
 

7.2  Raunfærnimat og ráðgjöf 

Viðtölum í náms- og starfsráðgjöf hefur fjölgað gríðarlega á milli ára og 
skilar það sér í aukinni aðsókn í alls konar nám og námskeið.  Viska hefur 
á síðasta ári unnið að hönnun raunfærnimats til skipstjórnarréttinda 
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ásamt því að framkvæma raunfærnimat til verslunarfagnáms bæði á 
árinu 2011 og 2012.  Þátttakendur vinna lokaverkefni í lok matsins og er 
óhætt að segja að þar hafi margar góðar viðskiptahugmyndir orðið til og 
einhverjar eru komnar í framkæmd síðan. 
 

8 Fjarnám  

8.1  Fjarnám á háskólastigi 

Nemum í grunnnámi á háskólastigi hefur ekki fjölgað hin síðustu ár. 
Greinum sem kenndar eru í fjarnámi hefur hins vegar fjölgað.  
Iðjuþjálfun, sjávarútvegsfræði og þjóðháttafræði eru t.a.m. nýjar greinar 
sem hægt er að nema í fjarnámi.  Auk þess eru ýmsar framhaldsgreinar 
nú kenndar í fjarnámi.  Viska stefnir áfram á að geta boðið öllum nemum 
er stunda fjarnám og var tveimur litlum stofum bætt við um áramót til 
að litlir hópar í fjarnámi eigi þess kost að sækja nám.  Stofuárekstrum 
hefur þvi fækkað stórkostlega. 
   

9 Samantekt og framtíðarsýn 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir landshlutafundi á 
Norðurlandi vestra 8. mars síðastliðinn þar sem fjallað var um þróun 
starfsmenntunar. Þar var meðal annars fjallað um brotthvarf nemenda 
úr framhaldsskólum. Þessir umræddu nemendur koma margir seinna 
meir inn í fræðslu- og símenntunarmiðstöð eins og Visku til að hefja nám 
að nýju; hvort sem um er að ræða stutt námskeið eða lengri námsleið. 
Margir eiga sér þann draum að ná sér í formlega menntun eða ljúka námi 
sem þeir hófu á sínum tíma. Skrefið getur reynst námsmönnum erfitt.  
Margar ástæður eru fyrir því að nemendur hverfa of snemma frá námi. 
Sumir vilja fara snemma út á vinnumarkaðinn. Aðrir hætta vegna 
örðugleika í námi svo dæmi séu tekin. Eitt eiga þessir námsmenn þó 
sammerkt þegar þeir koma aftur í nám til Visku og það er mikill áhugi og 
samviskusemi í náminu.  
Á fyrrnefndum fundi sagði Guðmunda S. Guðmundsdóttir frá skólagöngu 
sinni og reynslu sinni sem námsmanns í Námi og þjálfun, en hún situr 
ýmist í fjarfundabúnaði í Blönduvirkjun eða á Blönduósi. Hún hvatti 
símenntunarmiðstöðvarnar til að fara á vinnustaði og kynna möguleika 
fólks á því að fara aftur í nám og hún hvatti til þess að námsverin og 
fjarfundabúnaðirnir verði nýttir enda möguleikarnir nánast óendanlegir.  



 

21 
 

Viska tekur undir hvatningu Guðmundu og hefur þegar hafið skipulegar 
heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir í Vestmannaeyjum með það að 
markmiði að bjóða sem besta þjónustu þegar kemur að fræðslu 
fullorðinna í nánustu framtíð. 
 
Vestmannaeyjum 24. maí 2012 
Fyrir hönd Visku 
 
 
__________________________ 
 Valgerður Guðjónsdóttir forstöðumaður  

 
 

 
   Myndin er tekin á nýliðanámskiði í fiskvinnslu í maí 2012 
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Fylgiskjal I 

 


