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Myndir frá starfakynningu 24. apríl 2015

1. Stofnun og stofnaðilar
Viska var stofnuð í Vestmannaeyjum 6. janúar árið 2003. Markmiðið með stofnun
VISKU – Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar í Vestmannaeyjum var að efla menntun
í Vestmannaeyjum með því að 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 í fararbroddi á nýtingu á bestu fáanlegri fjarkennslutækni hverju sinni.
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Stofnaðilar Visku 6. Janúar 2003 og síðari breytingar
Vestmannaeyjabær og skólar, Sparisjóður Vestmannaeyja, Ísfélag Vestmannaeyja,
Vinnslustöðin hf., Tölvuskóli Vestmannaeyja ehf. (nú Tölvun), Tölvun ehf., Eyjasýn
ehf., Skipalyftan hf., Drífandi stéttarfélag, Verslunarmannafélag Vestmannaeyja,(nú
VR deild)
Stavey, starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar, Verkstjórafélag
Vestmannaeyja, Sveinafélag járniðnaðarmanna (nú FIT), Háskóli Íslands (Samstarfsn.
HÍ og Vey síðar ÞSV ), Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, Framhaldsskólinn í
Vestmannaeyjum, Háskólinn á Akureyri. Stjórnunarfélag Vestmannaeyja var meðal
stofnenda en lagði niður starfsemi nokkrum árum síðar.

Stjórn og varastjórn , 2014-2015
Aðalmenn

Varamenn

Arnar Sigurmundsson, formaður
Gunnar Gunnarsson, varaformaður
Gísli Eiríksson
Helga Björk Ólafsdóttir
Arnar G. Hjaltalín

Davíð Guðmundsson
Páll Marvin Jónsson
Unnur B. Sigmarsdóttir

Endurskoðandi: Deloitte ehf
Skoðunarmenn: Hörður Óskarsson og Þórhildur Ragna Karlsdóttir kjörin á aðalfundi
26. maí 2014.

Starfsfólk
Stöðugildi Visku eru rúmlega tvö. Forstöðumaður Valgerður Guðjónsdóttir er í fullu
starfi og Sólrún Bergþórsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í hálfu starfi. Ester
Garðarsdóttir þjónustufulltrúi hjá Þekkingarsetri Vestmannaeyja –ÞSV- starfar
einnig í hálfu stöðuhlutfalli fyrir Visku. Formaður stjórnar hefur annast fjármál og
ákveðna umsýslu frá stofnun Visku. Margrét Hjálmarsdóttir hjá ÞSV lét af störfum
vorið 2014 og tók Ester Garðarsdóttir við þeim verkefnum sem Margrét vann fyrir
Visku. Þá hefur Jóhanna Lilja Eiríksdóttir komið að auknum mæli til vinnu fyrir Visku
sem verktaki í umsýslu við námskeið og kennslu. Þessu til viðbótar hefur formaður
stjórnar séð um fjármál Visku

Húsnæði
Í skýrslu Visku fyrir árið 2014 verður gerð grein fyrir þeirri fræðslustarfsemi sem Viska
Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja kom að seinni hluta ársins 2014 og
framan af ári 2015. Einnig verður farið yfir þær breytingar sem eiga sér stað jafnt og
þétt í starfsemi sem þessari hafa áhrif á framtíðarstarfsemi símenntunarmiðstöðva.

4

2. Skýrslur
Ávarp stjórnarformanns.

Húsnæðismálin í brennidepli

Umræða
um
húsnæðismál
Þekkingarseturs
Vestmannaeyja, -ÞSV- og samstarfsaðila hafa tekið sinn
tíma á síðustu árum. Haustið 2014 voru liðin 20 ár frá því
starfsemi nokkurra opinberra stofnana og fyrirtækja hófst
að Strandvegi 50, 2. og 3. hæð, samtals um 650 fermetrar
og hafði það í för með sér miklar og góðar breytingar.
Árin liðu og við stofnun Visku í ársbyrjun 2003 var laust
nokkuð húsnæði að Strandvegi 50 og var þá ákveðið að

Viska flytti þar inn og leigði jafnframt kennslustofu í Framhaldsskólanum Árið 2008
var Þekkingarsetur Vestmannaeyja stofnað og tók við hlutverki Rannsókna- og
fræðaseturs Vm. Frá þeim tíma hefur verið horft til framtíðar í húsnæðismálum og
þörfina á fjölgun samstarfsfyrirtækja. Banka- og efnahagshrunið haustið 2008 sló
út af borðinu allar hugmyndir um nýbyggingu. Fljótlega eftir það kom upp sú staða
að hugsanlega gæti jarðhæðin að Strandvegi 50 losnað og Vínbúðin flytti í annað
húsnæði. Ekkert varð út þeim flutningi og þá var farið að kanna möguleika að
innrétta 2. hæð Strandvegs 30 (Miðstöðvarhúsið) og byggja yfir samliggjandi hús
sem einnig er í eigu Vestmannaeyjabæjar. Framkvæmdir voru boðnar út og tilboð
opnuð í ársbyrjun 2014. Síðar var ákveðið að minnka umfang verksins og miða við
1300 fermetra húsnæði. Kostnaður við nýbyggingu reyndist hár og ekki tókst að fá
nægan fjölda bindandi húsaleigusamninga. Var því fallið frá þessum hugmyndum.
Um sama leiti kom fram að Vínbúðin ætlaði að flytja í annað húsnæði fyrir árslok
2014. Var því ákveðið að hálfu meðeigenda að Strandvegi 50 , Visku og
Vestmannaeyjabæjar að stefna að því að kaupa jarðhæðina sem er liðlega 300
fermetrar. Teknar voru upp viðræður við eigendur jarðhæðar í janúar sl. og er nú
búið að ganga frá þessum kaupum. Eignarhlutur Visku verður 50% í jarðhæðinni og
er 30% á efri hæðum hússins á móti Vestmannaeyjabæ. Farið verður í nokkrar
framkvæmdir við jarðhæð á næstunni, en þar verður rúmgóður kennslu- og
fundarsalur, góð aðstaða fyrir fjarnema og fjarkennslu ásamt fleiri þáttum sem nýtist
öllu húsinu. Góð starfsmannaaðstaða er á hæðinni og gott aðgengi fyrir fatlaða. Við
þetta stækkar nokkuð það húsnæði sem Viska hefur til sinna nota.
Síðasta haust i kom upp sú hugmynd hjá bæjaryfirvöldum að endurbyggja vesturhús
Fiskiðjunnar sem er í eigu Vestmannaeyjabæjar. Húsið er á fjórum hæðum alls um
4000 fermetrar. Bæjarráð Vm. samþykkti á 3000 fundi sínum 15. apríl sl. að stefna
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að því að í Fiskiðjuhúsinu verði framtíðaraðsetur Sæheima á jarðhæð og 2.og 3.
hæðir hússins verði ætlaðar fyrir rannsóknir, menntun, nýsköpun, sjávarklassa,
sprotafyrirtæki og háskólastarfsemi tengdri sjávarútvegi og nýsköpun. Fyrsti áfangi í
þessu stóra og metnaðarfulla verkefni er að einangra og klæða húsið að utan .
Framhald verksins og framkvæmdatími mun ráðast af fjárhagslegum og
rekstrarlegum forsemdum og þeirri framtíðarsýn að hægt verði að koma allri þessari
starfsemi undir sama þak á næstu árum.
Starfsemi Visku er jafnan nokkuð fastmótuð , en ávallt eru nokkrar breytingar á milli
ára.
Umhverfið er á hreyfingu og munu breytingar á innritunarreglum í
framhaldsskóla færa fleiri verkefni til fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á næstu
árum. Aðsókn á hverskonar tómstundanámskeið sveiflast mjög á milli ára og gildir
það einnig á landsvísu.
Sú hugmynd að halda sérstaka Starfakynningu í Vestmannaeyjum varð að veruleika
24. apríl sl. Starfakynningin sem er samstarfsverkefni Visku, Framhaldsskólans –FÍVog Grunnskólans – GRV- heppnaðist mjög vel. Rúmlega 50 starfsgreinar kynntu
starfsemi sína í húsnæði FÍV og var aðsókn mjög góð og öllum sem komu að
verkefninu til sóma. Náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat ásamat öflugu
samstarfi símenntunarmiðstöðva og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hefur marg
sannað tilveru sína.
Keppikefli Visku og annarra viðurkenndra fræðsluaðila er að skapa fólki á öllum aldri
ný tækifæri til að afla sér meiri menntunar og nýrra tækifæra á vinnumarkaði.
Vestmannaeyjum 17. maí 2015
Arnar Sigurmundsson, form. stjórnar Visku.

Myndir frá heimsókn stjórnar og starfsfólks Visku í Iðuna fræðslusetur 12. maí 2015
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Skóli fyrir fullorðna
Starfsárið 2014 var viðburðaríkt hjá Visku. Sveigjanleiki
hefur verið lykilatriði í starfsemi Visku frá upphafi og
starfsemin tekið mið af kröfum samfélagsins hverju sinni.
Þegar atvinnuleysið var sem mest þá þjónustaði Viska
atvinnuleitendur í þeim mæli sem Vinnumálastofnun
óskaði eftir og boðið var upp á einstaklings- og hópráðgjöf
og fjölbreyttar námsleiðir.
Þegar atvinnuástandið lagaðist og úrræðafé Vinnumálastofnunar minnkaði,
þjónustaði Viska atvinnulífinu í auknu mæli og hefur stofnunin leitast við að aðlaga
sig að breyttum aðstæðum. Tómstundanámskeið voru fjölbreytt og mörg haldin þó
svo að stundum hafi varla náðst lágmarksþátttaka. Þetta varð þó gjarnan til þess að
námskeiðið auglýsti sig upp og var þá jafnvel endurtekið. Flestir kennarar eru í
verktöku hjá Visku og oftast eru þeir einnig kennarar í framhaldsskólum og/eða
grunnskólum. Það er ómetanlegt að til Visku sæki færir og metnaðarfullir kennarar.
Stöðugt endurmat er á markaðs- og kynningarmálum Visku og hvernig megi best ná
til markhópsins okkar. Einnig hvernig best sé að kynna starfið betur fyrir
samstarfsaðilum. Viska er minnsta símenntunarmiðstöð landsins, en athygli hefur
vakið að t.a.m. Grunnmenntaskólinn hefur verið kenndur hjá Visku sex sinnum þrátt
fyrir fámennt samfélag.

3 Samantekt á árinu 2014
3.1. Styrkir og vildargjöld 2014
Á fjárlögum fyrir árið 2014 fékk Viska, Fræðslu- og símenntunarmiðstöð í
Vestmannaeyjum úthlutað styrkjum til reksturs og háskólanámsins og til ýmissa
fræðsluverkefna, eins og kennslu námsskráa Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
Viðbótargreiðslur fengust seinni hluta árs vegna margra verkefna m.a. er tengdust
fiskvinnslu og sjávarútvegi. Sjá nánar í töflu 1 .

Framlag frá

Verkefni

Styrkupphæð

Mennta- og
menningarmálaráðuneyti
Fræðslusjóður
Fræðslusjóður
Fræðslusjóður
Fjölmennt
Mennta- og
menningarmálaráðuneyti
Samtals:

Rekstur Visku og háskólanám

21.700.000,-

Náms- og starfsráðgjöf
Raunfærnimat
Vottaðar námsleiðir
Námskeið fyrir eistakl. m/fötlun
Íslenska fyrir útlendinga

3.038.000,3.360.000 ,10.900.000,1.500.000,1.200.000,41.698.000,-

Tafla 1. Taflan sýnir helstu framlög og styrki til Visku árið 2014.
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3.2 Mennta- og menningarmálaráðuneytið - framlög
Á Fjárlögum 2014 fékk Viska, Fræðslu- og símenntunarmiðstöð í Vestmannaeyjum
samtals 21,7 milljónir króna, samkvæmt samningi við Mennta- og
menningarmálaráðuneytið sem undirritaður var í nóvember 2012. 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.Viska 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“1 Enn fremur var gerður
samningur upp á kr. 1.200.000 til kennslu íslensku fyrir útlendinga. Til greiðslu komu
kr. 552.000.
3.3 Framlög Fræðslusjóðs
Árið 2014 gerði Viska samstarfssamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um
kennslu vottaðra námsleiða og um verkefni tengt náms- og starfsráðgjöf. Framlög
Fræðslusjóðs vegna vottaðra námsleiða námu 10.900.000 kr.
Viska gerði einnig samning við FA vegna náms- og starfsráðgjafar. Samningurinn
hljóðaði upp á 3.038.000 kr. og til raunfærnimats kr. 3.360.000.
3.4 Aðrir samstarfsaðilar
Viska hefur átt gott samstarf við hina ýmsu fræðslusjóði s.s. Starfsafl, Landsmennt,
Sveitamenn, Sjómennt og Ríkismennt, sem og stéttarfélögin í Vestmannaeyjum.
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, Nýsköpunarmiðstöðvar og fleiri.
Starfsorka var stofnuð 23. Janúar 2010 af Visku, Lífeyrissjóði Vestmannaeyja,
stéttarfélögum, Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, Vestmannaeyjabæ og fleirum.
Viska hefur átt gott samstarf við Starfsorku í gegnum árin. Því miður hefur starfsemi
Starfsorku ekki gengið sem skyldi síðustu mánuði og óvisst um framtíð þeirrar
starfsemi.
3.5 Húsnæði og búnaður
Viska hefur sem fyrr aðsetur í Þekkingasetri Vestmannaeyja að Strandvegi 50, 3.
hæð. Alls hefur Viska til umráða í Setrinu tvær skrifstofur, tvær stærri kennslustofur,
1

Úr samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2012.
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tvær minni fjarkennslustofur og nemendaeldhús. Á undanförnum árum hefur
húsnæði í auknum mæli hamlað starfsemi Visku síðdegis og á kvöldin á meðan
húsnæðið er oftar minna notað fram eftir degi. Aukning hefur þó verið á notkun
húsnæðisins á dagtíma til ýmissa funda og fjölgun námskeiða á dagtíma, fyrst og
fremst frá Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitinu og þ.h. stofnunum.

3.6 Sí- og endurmenntun
Námskeiðahald sl. haust hófst með útgáfu námsvísis, sem var sérstakt innblað í
Eyjafréttum og kynningu tengdri útgáfunni. Námsvísar Visku eru gefnir út tvisvar á ári
með ýmsu sniði auk þess sem facebooksíða Visku verðu jafnt og þétt virkasti
auglýsingamiðillinn.
Heimasíða Visku virðist ekki ná jafn mikilli virkni og
facebooksíðan gerir.

4 Um fræðslustarfið / símenntun 2014
Árið 2014 gaf Viska út tvo auglýsingabæklinga í janúar og september í báðum
tilfellum bornir í hús með Eyjafréttum. 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 2014
samanborið við árin þar á undan.
4.1. Gæðahandbók
Gæðahandbók Visku lýsir stjórnskipulagi og stefnu fyrirtækisins ásamt þeim ferlum
sem notaðir eru til að uppfylla gæðamarkmið fyrirtækisins. Uppfærsla
gæðahandbókar fer fram eftir úttekt sem fram fer árlega. Ýmis skjöl hafa verið
uppfærð og ný búin til. Vinna við gæðahandbókina miðar að því að til sé
sameiginlegur þekkingarbrunnur fyrir starfsmenn og stjórnendur sem auðveldar
utanumhald og yfirsýn verkefna. Stefnt er að því að stytta gæðahandbókina og gera
hana að lifandi skjali sem styður starfsemina. Í lok hvers árs er viðhaldsúttekt BSI
vegna gæðavottunar samkvæmt evrópska gæðamerkinu EQM (European Quality
Mark). Matsmaður lýsti ánægju með vinnu Visku í gæðamálum og þeim árangri sem
náðst hefur síðan síðasta úttekt var gerð árið 2013.
4.2 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).
Árið 2014 voru haldin 49 námskeið, sem dreifðust á tvær annir. Á mynd eitt má sjá
þróun fjölda námskeiða frá upphafi. Mynd tvö sýnir hvaða námskeiðsflokkar voru
haldnir og fjölda þátttakenda.
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Fjöldi námskeiða milli ára
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Mynd 1. Fjöldi námskeiða hjá Visku á árunum 2003-2014

Námskeið eftir flokkum
Hjúkrunarnámskeið
Tungumál; 4

Námsleiðir; 4

Starfstengd
námskeið; 14
Tómstundir; 20

2014
Mynd 2. Fjöldi námskeiða á árinu 2014 flokkuð eftir námskeiðsflokkum

5 Námsmenn
Ef við kíkjum hins vegar á töflu um þróun nemendastunda þá má sjá að fjöldi þeirra
hefur vaxið 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
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eftirtektarverðara að á árinu 2012 og 2013 fjölgar nemendastundum verulega.
Ræður þar mestu fiskvinnslunámskeið nýliða og svo Menntastoðir.
Nemendastundum fækkar svo yfir á árið 2014 og ræður þar mestu að hvorki var
kennd Menntastoð og aðeins hálfur Grunnmenntaskóli.

Frá heimsókn stjórnar og starfsfólks Visku í Sjávarklasann 12. maí 2015
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Mynd 3. Myndin sýnir þróun nemendastunda á árunum 2004-2014

Kenndar nemendastundir eru mælikvarði á umfang fræðslustarfs. Sá mælikvarði
fæst með því að margfalda fjölda nemenda á hverju námskeiði með fjölda kenndra
kennslustunda á sama námskeiði.
Flestar nemendastundir eru kenndar í flokknum námsleiðir FA. Það er ákaflega
eðlilegt í ljósi þess að þær námsleiðir eru jafnan lengstu kenndu námskeið í
miðstöðvunum hverju sinni.
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Að vanda látum við hér fylgja með mynd af kynjahlutfalli á námskeiðunum og það er
gömul saga og ný að konur eru í meirihluta þeirra sem sækja sér sí- og
endurmenntun. Milli ára virðist sem körlum fjölgi hjá okkur en þegar farið er ofan í
tölurnar og hvers konar námskeið hafa verið haldin kemur í ljós að þar hafi verið um
lyftaranámskeið eða öryggisnámskeið fyrir mjölmenn og fleira þ.h. sem hækka
hlutfallið inn á milli.

Nemendastundir eftir námsflokkum 2013 og 2014
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Mynd 4. Myndin sýnir þróun nemendastunda eftir námskeiðum á árunum 2012-2014
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Mynd 5. Myndin sýnir kynjaskiptingu á námskeiðum 2003 og fram til ársloka 2014

Námskeið Visku 2014 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. Í Vestmannaeyjum voru haldin
43 námskeið á árinu 2014 í fimm ólíkum flokkum. Þetta má sjá nánar á mynd sjö.
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Mynd 7 Sýnir fjölda námskeiða eftir flokkum árin 2013-2014
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Alls
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Árið 2014 voru námsmenn á námskeiðum í Visku 573 að tölu, en 646 árið þar á
undan. Námsmönnum fækkaði nokkuð milli áranna 2013-2014. Mynd átta sýnir
fjölda námsmanna frá upphafi til ársloka 2014.
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Mynd 8 sýnir fjölda námsmanna frá upphafi.

6. Náms- og starfsráðgjöf
Náms- og starfsráðgjöfin síðastliðið ár var mikið í tengslum við þátttöku einstaklinga í
raunfærnimati í skipstjórn ásamt námsleiðum og námskeiðum sem voru í boði á
árinu. Einnig var nokkuð um að einstaklingar komu í viðtal af eigin frumkvæði vegna
ýmissa ástæðna. Þeir sem voru í námi hjá okkur mættu í viðtöl yfir námstímann þar
sem reynt var að mæta þörfum einstaklingsins eins og kostur var. Námshindranir
voru kannaðar og fundnar mögulegar lausnir. Nemandanum var fylgt eftir og stutt
var við bakið á honum eins og kostur var. Í ráðgjöfinni var einnig boðið upp á fræðslu
í námstækni, áhugasviðspróf, sjálfsstyrkingu og ferilskrá- og færnimöppugerð.
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Samtals voru tekin 170 viðtöl á árinu. Það voru áberandi fleiri karlar í ráðgjöfinni í ár
og helgast það að miklu leyti af raunfærnimati í skipstjórn. Fjöldi viðtala við karla var
140 eða um 82%. Fjöldi viðtala við konur var 30, eða 18%. Meirihluti ráðþega mættu
í fleiri en eitt viðtal. Í raunfærnimatinu fara þátttakendur í gegnum ákveðið ferli sem
náms- og starfsráðgjafi leiðir og styður þá í gegnum. Það felur í sér nokkurn fjölda
viðtala, en þar sem að stór hluti þátttakenda kom víðsvegar að af landinu og
vinnustaðurinn úti á ballarhafi fór mikill hluti ráðgjafarinnar í gegnum síma eða
tölvupóst. Það gekk nokkuð vel þrátt fyrir þessa fjarlægð.
Ráðgjöfin var helst kynnt í bæklingum Visku og í lok námskeiða, og má segja að nóg
hafi verið að gera þetta árið.

Fjöldi ráðgjafaviðtala 2006 - 2014
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Mynd 9 sýnir fjölda ráðgjafaviðtala hjá Visku á undanförnum árum

Raunfærnimat
Raunfærnimatið í skipstjórn var í vinnslu allt árið. Tveir hópar fóru í gegnum mat, sá
fyrri í byrjun júní og síðari í desember. 19 þátttakendur kláruðu matið um vorið og 6 í
desember, samstals 25 einstaklingar. Matsviðtölin fóru fram í Skipstjórnarskólanum í
Rvk og var framkvæmt af tveimur matsaðilum frá skólanum. Náms- og starfsráðgjafi
Visku ásamt öðrum ráðgjafa í verktakavinnu, sátu öll matsviðtölin. Nokkur afföll urðu
á skráðum þátttakendum, sérstaklega af norðvesturlandi og var það vegna
Norðvesturverkefnisins sem bauð m.a. óvænt upp á raunfærnimat í skipstjórn á því
svæði. Samtals 40 einstaklingar voru skráðir þátttakendur í verkefninu en 25 luku því.
Meðalaldur þátttakenda sem fóru í gegnum matið var 40. Fjöldi eininga til mats voru
341 og voru staðnar einingar 278. Meðaltalsfjöldi eininga var rúmlega 11; flestar
einingar á einstakling voru 20 og fæstar 2. Fjöldi áfanga til mats voru 183 og staðnir
áfangar voru 146. Þetta eru töluverðar framfarir frá árinu áður, eins og sjá má í
töflunni hér fyrir neðan.
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Raunfærnimat í skipstjórn 2013 - 2014
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Mynd 10 sýnir fjölda ráðgjafaviðtala hjá Visku á undanförnum árum

Raunfærnimatið í skipstjórn er í stöðugri þróun og er stefnt að því að fjölgja
matsaðilum og matsaðferðum árið 2015.
Sólrún Bergþórsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi Visku

Myndir teknar á starfakynningunni í Framhalsskólanum í Vm. 24. apríl 2015
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7. Samstarf og verkefni
7.1 Kvasir og Leikn
Viska er aðili að Kvasi- samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á Íslandi.
Samtals eru stöðvarnar ellefu að tölu og mynda þær þéttriðið net hringinn í kringum
landið.
Í stjórn Kvasis sitja nú Erla Guðmundsdóttir formaður, Inga Dóra Halldórsdóttir
gjaldkeri og Ásmundur Sverrir Pálsson
ritari.
Forstöðumenn innan Kvasis
funduðu reglulega á árinu auk
hefðbundinna vor- og haustfunda.
Vorfundur Kvasis var haldinn í Reykjavík
og haustfundurinn var í Vestmannaeyjum.

Mynd 11. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni og í Reykjavík. Rautt táknar „aðalstöð“ og
blátt táknar námsver og námsstofur.

Heimasíða Kvasis er: www.fraedslumidstodvar.is Þar má meðal annars lesa
árskýrslur samtakanna. Á mynd 9 má sjá hvar stöðvarnar eru staðsettar á landinu.
Viska er aðili að Leikn, en Leikn eru samtök fullorðinsfræðsluaðila (framhaldsfræðslu)
á Íslandi. Formaður Leiknar var Hildur Betty Kristjánsdóttir. Auk hennar eru í stjórn
Leiknar Eyrún Björk Valsdóttir, Guðrún Lárusdóttir, Hulda Anna Arnljótsdóttir og
Iðunn Antonsdóttir. Heimasíða Leiknar er: www.leikn.is
7.2

Tímabundin verkefni
 Viska er aðili að verkefni sem kallast Sjósókn, Tækifæri og áskoranir í íslenskum
sjávarútvegi. Markmið þessa verkefnis, er að efla menntun sjómanna og hækka
menntunarstig þeirra. Raunfærnimat og leiðir til að stunda nám í Menntastoðum
óháð nettengingu er hluti af verkefninu. Verkefninu er stýrt af SÍMEY en Viska er
samstarfsaðili og ber ábyrgð á hluta verksins.

 Viska stóð fyrir nýbreytni í vor með kynningu á störfum sem krefjast menntunar.
Kallast verkefnið Starfakynning og var samstarfsverkefni Visku, FÍV og GRV. Var
kynningin haldin í húsnæði framhaldsskólans og þótti takast afar vel til. Kynnt
voru 54 störf frá mörgum ólíkum fyrirtækjum og stofnunum. Upphaflega stóð til
að haldin yrði sameiginleg kynning af þessu tagi með Suðurlandi en það tókst ekki
að þessu sinni. Stefnt er að því að reyna aftur á slíkt samstarf en ljóst er að
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kynning sem þessi verður í framtíðinni fastur þáttur í starfsemi Visku. Kunnum
við styrktaraðilum bestu þakkir fyrir stuðninginn.
 Árið 2013 hófst norrænt verkefni um lesblindu meðal fullorðinna, sem kallast
Ordinord. Verkefninu er nú að ljúka en það var í samstarfi við hin Norðurlöndin
og Grænland. Verkefnið fjallar um leiðir til að vinna með menntun meðal
fullorðinna sem glíma við lesblindu og skiptast þátttakendur á leiðum og lausnum
til að ná sem bestum árangri. Fyrsti fundur var hér í Eyjum í október 2013, síðan í
Árósum í Danmörku vorið 2014. Þar fengu þátttakendur að kynnast sérskólum og
sérleiðum fyrir einstaklinga með ýmsar aðrar fatlanir en lesblindu. Þriðji fundur
var í Osló í október 2014. Þar heimsóttu þátttakendur m.a. „dyslexievenliga
skola“ eða skóla sem er í keðju fleiri skóla sem gefa sig út fyrir að vera sérsniðnir
fyrir einstaklinga með lestrarörðugleika. Þá voru einnig heimsóttar stofnanir sem
einbeita sér að hindrunum ýmis konar. Síðasta heimsókn í þessu verkefni var svo
í apríl sl. í Katrineholm í Svíþjóð. Þar kynntust þátttakendur alls konar samstarfi
sveitarfélaga, menntastofnana, atvinnuleysisstofnana og félagsþjónusti. Allar
þessar stofnanir leitast við að greiða leið innflytjenda sem ekki aðens vantar
tungumál heldur eru og ólæsir á okkar stafakerfi svo eitthvað sé nefnt. Ákveðið
hefur verið að sækja um framhaldsstyrk til að halda áfram þessu samstarfi m.a.
vegna þess að Grænland var ekki heimsótt í verkefninu en þátttakendur þaðan
hafa verið duglegastir í að nýta sér alla þá tækni sem kennd hefur verið í sínum
skólum.

 Í samvinnu við Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra voru haldin fjögur námskeið
árið 2014. Tvö námskeið í tölvum, spjaldtölvum og hreifingu. Viska gerði samning
við Fjölmennt árið 2014 um að vinna samkvæmt reikningi og gekk það eftir.
7.3 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.
7.4 Vinnumálastofnun
Viska og Vinnumálastofnun Suðurlands voru í samstarfi á árinu um náms- og
starfsráðgjöf. Viska hélt tvö námskeið fyrir skjólstæðinga VMST á árinu 2014 og hafa
einstaklingar komið á vegum VMST í námsleiðir. Á árinu 2015 hafa starfsmenn þeirra
haldið námskeið hjá Visku sem og boðað til viðtala eftir að skrifstofu stofnunarinnar
var lokað um áramót.
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7.5 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Viska undirritaði samning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins árið 2006 um samstarf á
sviði fullorðinsfræðslu um að veita fólki á vinnumarkaði með litla formlega menntun
og bætta stöðu á vinnumarkaði. Samstarfið hefur orðið þess valdandi að Visku 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 og
raunfærnimat.
7.6 Menntabrúin, FS net og kerfisleiga
Hin svokallaða eldri Menntabrú sem Viska átti hlut í ásamt fræðslu- og
símenntunarmiðstöðvum innan Kvasis, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri
hefur nánast verið lögð niður enda komin til ára sinna. Árið 2011 var tekin í notkun
ný Menntabrú vegna háskólanámsins sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið
fjármagnaði. Langflestir fjarfundir (kennsla fjarnemenda frá HA) fóru fram í gegnum
nýju Menntabrúna. Ef aðstoð þurfti var leitað til Jóhanns Ingólfssonar hjá
Farskólanum.
Jóhann Ingólfsson sat í stjórn FS netsins fyrir hönd Kvasis, samtaka fræðslu- og
símenntunarmiðstöðva. FS netið er háhraðanet sem tengir saman alla
framhaldsskóla á Íslandi og fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni. FS
netið er í öllum námsverum og námsstofum á landinu.

8 Starfs- og rekstraráætlun 2015
Í fylgiskjali 1, má sjá rekstraráætlun Visku fyrir árið 2015. Að öðru leyti fer
stjórnarformaður Visku, Arnar Sigurmundsson yfir rekstraráætlun Visku 2015 og
henni því ekki gerð ítarlegri skil hér.
8.1 Námskeiðahald
Námskeiðahald árið 2014 var blómlegt og skemmtilegt það má því segja að það hafi
verið fjör í Visku. Svo virðist sem aðsókn í tómstundanámskeið hafi ekki dregist
saman eftir að það jókst á starfsárinu á undan. Breyting varð þar hins vegar á vorönn
2015 og verður að segja að það hafi einfaldlega verið rólegt í námskeiðahaldi hjá
Visku. Uppi eru ýmsar kenningar um ástæður en aukin ferðalög fólks og veðurfar eru
talin skipta þar mestu. Sama er að heyra frá samstarfsaðilum víða annars staðar.
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9. Fjarnám
9.1 Fjarnám á háskólastigi
Nemum í grunnnámi á háskólastigi hefur nú fjölgað aftur jafnt og greinum sem
kenndar eru í fjarnámi. Fjarnám breytist eðlilega og um þessar mundir fer það að
mestu fram í tölvu hvers og eins heima fyrir en ekki í fjarfundabúnaði nema ákveðnar
greinar. Fjarnemar nýta í stórauknum mæli húsnæði Visku til námsaðstöðu og
próftöku. Það er mikil þörf á að bæta aðstöðu fyrir þessa nema. Einnig er fjölgun er á
nemum frá Keili og skipstjórnarskóla Tækniskóla Íslands. Nemendur í fjarnámi á
framhaldsskólastigi hefur líka fjölgað, fyrst og fremst samt í próftöku. Viska stefnir
áfram á að geta boðið öllum nemum er stunda fjarnám aðstöðu. Á árinu 2014
margfaldaðist fjöldi einstaklinga í próftöku hjá Visku og á sama tíma er eftirspurn
eftir lesaðstöðu.

10 Samantekt og framtíðarsýn
Það eru spennandi tímar framundan í framhaldsfræðslunni og gnótt verkefna.
Atvinnulífið hefur sóst eftir aukinni verk- og tæknimenntun og ljóst að við verðum að
verða við því kalli á símenntunarsviðinu. Starfsfólk Visku og stjórn munum leitast við
að standa vörð um sveigjanleika í námi áfram sem hingað til og taka hverjum
einstaklingi þar sem hann er staddur.
Mennta- og menningarmálaráðherra hefur boðað að nemendum eldri en 25 ára, sem
ekki fá inngöngu í framhaldsskólana, verði beint til símenntunarmiðstöðvanna.
Starfsmenn símenntunarmiðstöðva hafa unnið margar tillögur að því hvernig megi
mæta þeirri eftirspurn. Eftir stendur að fá upplýsingar um hugsanlega stærð hópsins
og fjármuni sem ráðherra áætlar að setja í verkefnið. Starfsfólk Visku er tilbúið til
breytinga og mun sem fyrr leggja sig fram við að þjónusta og hvetja fullorðið fólk til
náms.

Undanfarið hefur Viska fest sig enn betur í sessi sem valkostur í námi fullorðinna.
Markvisst hefur verið unnið að því að koma á framfæri þeim áherslum sem miðstöðin
stendur fyrir og þeim fjölbreyttu námstækifærum sem boðið er uppá innan veggja
Visku. Markmiðið er að styrkja þá mynd í hugum fólks að Viska sé skóli þar sem
fullorðnir námsmenn hafa tækifæri til þess að nema og efla færni sína á tilteknum
sviðum. Hjá miðstöðinni geta þeir fundið styttri og lengri námsleiðir, unnið að
sjálfstyrkingu og markvisst styrkt stöðu sína til náms eða á vinnumarkaði. Með meiri
sýnileika í samfélaginu og aukinni umræðu um fullorðna námsmenn, aðstæður þeirra
og áhrif sem nám og menntun getur haft á líf einstaklingsins er þeirri hugmynd komið
til skila að nám á fullorðinsárum sé eftirsóknarvert og raunhæfur möguleiki fyrir
flesta, ef ekki alla. Viska leggur metnað í að þróa og kenna fjölbreyttar námsleiðir og
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nýta margvíslegar aðferðir við nám og kennslu. Fjarnámsleiðir hafa skipað aukinn
sess og hafa samstarfsverkefni við aðrar miðstöðvar gert það mögulegt að kenna
fleiri námsleiðir með fjarnámssniði. Samstarfið hefur verið öflugt og stefnir miðstöðin
að enn frekara samvinnu á komandi önnum. Þá fer hlutur tækni í námi og kennslu
vaxandi og hafa leiðbeinendur og verkefnastjórar prófað sig áfram með ný kerfi og
aðferðir.
Vestmannaeyjum 19. maí 2015
__________________________
Valgerður Guðjónsdóttir forstöðumaður

Mynd tekin af súpufundi og Dale Carnegiekynningu sl. vetur.
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Fylgiskjal I

Rekstraráætlun Visku 2015
Tekjur:
Rekstrarframlag á fjárlögum 2015
kr. 21.700.000
Samningar v/FA um vottaðar námsleiðir
kr. 12.000.000
Samn. v/FA - náms- og starfsráðgjöf
kr. 2.800.000
Samningur v/FA v/ raunfærnimats
kr. 6.544.000
Námsleiðir þátt.gjöld
kr. 2.000.000
Samningur við Fjölmennt v/námskeiða
kr. 1.500.000
Almenn námskeið – þátt. gjöld.
kr. 3.000.000
Aðrar tekjur
kr. 2.000.000
Fjármagnstekjur -nettókr. 1.700.000
___________________________________________________
Samtals tekjur
Kr. 53.244.000
Gjöld:
Laun og annar starfsmannakostnaður
kr. 17.500.000
Húsaleiga og þjónustuskrifstofa
kr. 6.100.000
Stjórn og varastjórn m/launatenglum
kr. 2.500.000
Kostn.v/ námskeiða, náms-&starfsráðgjafar kr. 14.000.000
Rekstur og viðhald upplýsingakerfa
kr. 3.500.000
Stofnbúnaður
kr. 4.500.000
Annar rekstrarkostnaður
kr. 3.500.000
___________________________________________________
Samtals rekstrargjöld og stofnbúnaður
kr. 51.600.000
Tekjur umfram gjöld
kr. 1.644.000
Rekstraráætlun Visku 2015, rekstrartekjur, útgjöld og stofnbúnaður var tekin til umræðu og afgreiðslu á stjórnarfundi 10.
febrúar 2015.
Vestmannaeyjum 10. febrúar 2015 – Arnar Sigurmundsson.
Í stjórn Visku
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