Skýrsla framkvæmdastjóra
vegna ársins 2015

Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2015
Starfsemi Þekkingarsetursins hefur verið fjölbreytt á árinu 2015. Unnið var
samkvæmt starfsáætluninni og með samþykktir setursins að leiðarljósi: Að nýta
aðstæður og svæðisbundna sérstöðu til þess að stuðla að aukinni almennri
þekkingu og fjölbreytni atvinnulífs með fræðastarfi, eflingu háskólamenntunar,
vísindarannsóknum og nýsköpun á sérsviðum setursins, strandmenningu, laxfiska
og textíl.
Áherslan á árinu var lögð á verkefni á sviði textíls. Unnið var af áframhaldandi
uppbyggingu textíllistamiðstöðvarinnar og textílnáms í Kvennaskólanum m.a. í
samstarfi við Textílsetur Íslands og Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi. Einnig
var lögð áherslu á eflingu rannsókna á sérsviðum setursins og þekkingarmiðlun
til

almennings.

Sérfræðingar

Þekkingarsetursins

á

sviði

laxfiska

og

strandmenningar unnu að rannsóknaverkefnum í samstarfi við Háskólann á
Hólum, leiðbeindu háskólanemum og tóku þátt í ráðstefnum og málþingum bæði
innanlands og utan. Haldinn var fyrirlestur um veðurfarsbreytingar, málþing um
Jóhönnu Jóhannesdóttur, handavinnukonu frá Svínavatni, og námskeið fyrir
starfsmenn bókasafna í samstarfi við Farskólann á Norðurlandi vestra.
Ársfundur Þekkingarsetursins var haldinn þann 29. maí í Kvennaskólanum.
Haldnir voru sex stjórnarfundir á árinu. Stjórn setursins skipa Arnar Þór
Sævarsson formaður, Þóra Sverrisdóttir, og Valgarður Hilmarsson. Fulltrúarráð
skipa fyrirnefnd stjórn, Erla Björk Örnólfsdóttir, Elín Sigurðardóttir, Jóhanna
Halldórsdóttir, og Erla Ísafold Sigurðardóttir. Varamenn í stjórn eru Berglind
Magdalena Björnsdóttir og Erla Ísafold Sigurðardóttir. Fjárhagslegar forsendur
setursins eru byggðar á samningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið, en
samningur til þriggja ára var endurnýjaður og undirritaður í janúar 2015.
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Þekkingarsetursins

í

75%

starfshlutfalli. Catherine Chambers og Daniel Govoni eru sérfræðingar á sviði
strandmenningar og laxfiska í samstarfi við Háskólanum á Hólum, en þau eru
bæði í 100% starfshlutfalli. Jóhanna E. Pálmadóttir starfar sem verkefnastjóri á
sviði textíls og Erla Gunnarsdóttir sem umsjónarmaður textíllistamiðstöðvarinnar
á árinu, báðar í 50% starfshlutfalli.
Starfsemi á sviði textíls
Mikil áhersla hefur verið lögð á aukna samþættingu á sviði textíls á undanförnum
árum

og

áframhaldandi

uppbyggingu

textíllistamiðstöðvarinnar

í

Kvennaskólanum. Talsverður áhugi er fyrir námi og fræðslu á sviði textíls,
sérstaklega erlendis frá, t.d. á vefnaði, útsaum, íslenskri prjónahefð og ull, en
einnig í auknu mæli innanlands. Í því felast möguleikar til eflingar rannsókna,
atvinnulífs og ferðaþjónustu á svæðinu, eins og verkefnin á árinu gefa til kynna.
Efling textíllistamiðstöðvar
Textíllistamiðstöð

í

Kvennaskólanum

hefur

verið

samstarfsverkefni

Þekkingarsetursins og Textílsseturs Íslands síðan 2012. Rekstur er á vegum
Textílsetursins. Verkefnið hefur þróast vonum framar: 44 textíllistamenn frá
öllum heimshornum dvöldu í Kvennaskólanum á árinu 2015, og er eftirspurn
orðin þannig að stækka mætti starfsaðstöðu listamistöðvarinnar. Listamenn taka
virkan þátt í samfélaginu, kynna sig og sín verkefni fyrir nemendum grunnskóla,
mæta á viðburði, og standa fyrir mánaðarlegum listasýningum. Listamenn hafa
aðgengi að Heimilisiðnaðarsafninu.
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Unnið var kynningarefni fyrir listamiðstöð og textílsvæði Norðurland vestra, en
Þekkingarsetrið stóð fyrir gerð kynningarmyndbanda sem voru tekin í desember
2015. Myndböndin eru átta samtals og birtust á heimasíðum Þekkingarsetursins
og Textílsetursins og einnig á samfélagsmiðlum í byrjun ársins 2016.

Textíllistamenn í Kvennaskólanum sumarið 2015. Myndir: Textílsetur Íslands.

Málþing um Jóhönnu Jóhannesdóttur
Haldið var málþing um Jóhönnu Jóhannesdóttur, handavinnukonu frá Svínavatni,
í Kvennaskólanum þann 27. september. Málþing var í umsjón Erlu Gunnarsdóttur
og

unnið

í

samstarfi

við

Heimilisiðnarasafnið,

Textílsetrið,

og

Heimilisiðnaðarfélagið. Erindi voru flutt af sagnfræðingunum Sólborgu
Pálsdóttur, Iðunni Vignisdóttur, og Áslaugu Sverrisdóttur. Málþingið var mjög
vel sótt, eða yfir 80 manns. Þekkingarsetur hlaut styrki vegna verkefnisins, m.a.
frá Landsvirkjun, Húnavatnshreppi og Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra.

Málþing um Jóhönnu Jóhannesdóttir frá Svinavatni. Myndir: Þekkingarsetur.
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Skýrsla um vefstóla í Kvennaskólanum
Haustið 2015 var unnin skýrsla um ástand vefstóla og vefstofu í Kvennaskólanum
af Ragnheiði Þórsdóttur, deildarstjóra textíldeildar Verkmenntaskólans á
Akureyri, en setrið hlaut styrk frá Uppbyggingarsjóði vegna verkefnisins.
Skýrslan er aðgengileg á vefsíðu Þekkingarsetursins. Í framhaldinu var farið í
viðhald á nokkrum stólum.
Efling náms
Unnið hefur verið að áframhaldandi samstarfi við Listaháskóla Íslands. Í
nóvember komu tíu nemendur Listaháskóla Íslands í viku starfsnám. Þeir dvöldu
í Kvennaskólanum með kennara sínum Katrínu Káradóttur og fengu kennslu m.a.
í útsaumi og vefnaði frá Jóhönnu Pálmadóttur og Ragnheiði Þórsdóttur.
Undirbúningur prjónahátíðar
Þekkingarsetur er samstarfsaðili Textílsetursins við undirbúning prjónahátíðar
sem haldin verður á Blönduósi árið 2016. Samstarfsaðilarnir hlutu ferðastyrk fyrir
kynningarferð til prjónahátíð í Fano, Danmörku, sem er fyrirmynd fyrir
verkefnið,

en

það

var

Jóhanna

Pálmadóttir

sem

fór

sem

fulltrúi

Þekkingarsetursins.

Hlynur Tryggvason að laga vefstóla í Kvennaskólanum. Nemendur Listaháskólans að læra að spinna. Myndir:
Þekkingarsetur.
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Rannsóknir
Hjá Þekkingarsetrinu starfa tveir sérfræðingar í samstarfi við Háskólann á Hólum:
Daniel Govoni, M.Sc. á sviði laxfiska, og Catherine Chambers, M.Sc. á sviði
strandmenningar. Frá stofnun Þekkingarsetursins árið 2012 hefur mikil áhersla
verið lögð á að tengja rannsóknastarf sérfræðinga við skólastarf og
þekkingarmiðlun til almennings. Niðurstöður úr þarfagreiningu á námsframboði
á Norðurlandi hafa sýnt að það er mjög verðmætt að hafa sérfræðinga í
rannsóknarstörfum á landsbyggðinni, og hafa þá og þeirra vinnu sýnilega í
samfélaginu.
Fræða- og rannsóknastarfsemi á sviði laxfiska
Dan Govoni, sérfræðingur á sviði laxfiska og doktorsnemi við Háskólann í
Fairbanks, vann að rannsóknaverkefni sínu um líffræðilega fjölbreytni í
grunnvötnum á Íslandi. Verkefnið er framhald að meistaraverkefni hans og unnið
í samstarfi við Háskólann í Fairbanks, Veiðimálastofnun, og Háskólann á Hólum,
og hlaut styrk frá Rannís sumarið 2014. Nemendur í bæjarvinnu Blönduósbæjar
aðstoðuðu Dan á sumarmánuðum við úrvinnslu úr sýnum. Dan hefur aðgang að
vinnustofu í Kvennaskólanum, en einnig rannsóknaraðstöðu í húsnæði Háskólans
á Hólum á Sauðárkróki. Dan flutti erindi á ráðstefnu Society for Freshwater
Science Annual Meeting í Milwaukee í Bandaríkjunum og á líffræðiráðstefnunni
í Reykjavík, og leiðbeindi meistaranema frá Háskólanum á Hólum.

Sérfræðingur Þekkingarsetursins að taka sýni. Mynd: Kera Kreiling.
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Fræða- og rannsóknastarfsemi á sviði strandmenningar
Catherine er doktorsnemi við Háskólann í Fairbanks og sameiginlegur
starfsmaður Þekkingarsetursins og Háskólans á Hólum. Samstarfssamningur var
endurnýjaður í byrjun 2015 til eins árs. Rannsókn Catherine byggist m.a. á
spurningakönnun sem lögð var fyrir sjómenn á Íslandi sem stunda smábátaveiðar
árið 2013. Rannsóknin tekur sérstaklega fyrir stjórnun á núverandi
sjávarútvegskerfi og hvernig það endurspeglar þarfir sjómanna.
Catherine flutti erindi á ráðstefnum MARE í Amsterdam, á Nordic Workshop on
Indigenous and Local Knowledge í Svíðþjóð, og Annual meeting and early career
scholar workshop í St Petersburg, Rússlandi í sumar. Catherine leiðbeindi
meistaranema, sótti um rannsóknastyrki vegna verkefna m.a. til Rannís, og sendi
frá sér fjöldi fræðigreina sem munu birtast m.a. í tímaritinum Marine Policy og
Maritime Studies árið 2016. Að auki skipulagði Catherine fyrirlestur um
veðurfarsbreytingar á Íslandi í Kvennaskólanum, en það var Jónína H.
Ólafsdóttir, meistaranemi við Háskólanum á Hólum, sem flutti fyrirlesturinn
þann 14. apríl.
Önnur verkefni á árinu
Unnið var að ýmsum öðrum verkefnum á árinu. Þekkingarsetur var gestgjafi
ársfundar þekkingarsetra á Íslandi sem var haldinn á Blönduósi snemma á árinu.
Þar mættu m.a. fulltrúar frá Þekkingarneti Þingeyinga, Háskólafélagi Suðurlands,
Háskólasetri Vestfjarða og þekkingarsetrum í Vestmannaeyjum, á Höfn og á
Suðurnesjum. Þekkingarsetrið var samstarfsaðili Laxaseturs Íslands og
Blönduósbæjar við gerð skýrslu um hagkvæmi sameiningar Hafíssetursins og
Laxasetur Íslands, en skýrslan var unnin á vormánuðum. Hún er aðgengileg á
heimasíðu Þekkingarsetursins, www.tsb.is.
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Haldinn var fyrirlestur um Sigurð Jónasson frá Eyjólfsstöðum í tengslum við 100
ára afmælis kosningarréttar kvenna í Kvennaskólanum í apríl. Starfsmaður
Þekkingarsetursins kynnti hugtakið „slow travel” á fundi fyrir ferðaþjónustuaðila
fyrir sumarið, en það var framlag Þekkingarsetursins til verkefnis sem unnið er á
vegum Ferðamálafélagsins A-Hún.
Í september var haldið í Kvennaskólanum námskeið fyrir starfsfólk bókasafna á
Norðurlandi vestra í samstarfi við Farskóla Norðurlands vestra, Héraðsbókasafn
A-Hún. og Landskerfi bókasafna. Það var vel sótt, en flestir starfsmenn
almennings- og skólabókasafna svæðisins mættu. Námskeiðið var þeim að
kostnaðarlausu.

Starfsmenn

Þekkingarsetursins

unnu

að

þýðingum

á

ferðaþjónustutengdum verkefnum, þ.a.m. göngukortum, og höfðu umsjón með
námsverinu og fjarprófum í Kvennaskólanum. Samtals voru haldinn 73 próf
háskóla- og framhaldsskólanema á árinu.

Nemendur á vegum Farskólans að útskrifast í Kvennaskólanum og þátttakendur námskeiðs fyrir bókaverði.
Myndir: Þekkingarsetur.
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Starfsemi síðan um áramótin
Í lok árs var greint frá því að Þekkingarsetrinu yrði úthlutað auka fjarmagni frá
rikíssjóð í tengslum við Norðvesturnefnd í þeim tilgangi að styðja við verkefni
m.a. á sviði textíls. Í framhaldi var ráðinn starfsmaður á skrifstofu í
Kvennaskólanum á vegum Þekkingarseturins.
Fjöldi textíltengdra verkefna eru nú í vinnslu: Unnið er að áframhaldandi þróun
listamiðstöðvarinnar.

Stefnt

er

á

ráðingu

sérfræðings

í

tímabundið

rannsóknaverkefni í haust. Þekkingarsetur tekur þátt í verkefni vegna útgáfu
tímarits um listamiðstöðvar á Norðurlandi vestra og hlaut styrk frá Kulturkontakt
Nord fyrir samstarfsverkefni við Textílsetrið. Styrkurinn er veittur til tveggja ára
og gerir samstarfsaðilunum kleift að bjóða þremur útvöldum listamönnum að
dvelja í listamiðstöðinnim hverjum í tvo mánuði og kenna námskeið. Nemendur
Listaháskólans komu í viku starfsnám í byrjun apríl og nemendur Blönduskóla
hafa fengið kennslu frá listamönnum. Starfsmenn Þekkingarsetursins kynntu
starfsemi í Kvennaskólanum á Nordic Textile Arts ráðstefnu í Bergen í Noregi,
og aðstoða við undirbúning prjónahátiðar sem haldin verður á Blönduósi í júní.
Sérfræðingur á sviði laxfiska kynnti rannsóknaverkefni á ráðstefnu Nordic
Society OIKOS í Finlandi. Sérfræðingur á sviði strandmenningar kenndi
vornámskeið við Háskólasetur Vestfjarða og lauk doktórsprófi frá Háskólanum í
Fairbanks í apríl 2016, en er nú farin í fæðingarorlof. Starfsmenn
Þekkingarsetursins tóku þátt í viðburðum með Háskólalest Háskóla Íslands sem
stoppaði á Blönduósi í maí, og sátu yfir vorprófum háskóla- og
framhaldsskólanema. Stefnt er að bjóða upp á fasta leiðsögn um Kvennaskólann
fyrir ferðamenn í samstarfi við Vini Kvennaskólans. Húsið var merkt í vetur.
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Vefsíða Þekkingarsetursins, www.tsb.is, var endurnýjuð, og kynningarbæklingur
setursins uppfærður, en opnunartímar skrifstofu setursins eru nú frá kl. 9:00 –
15:00 alla virka daga.
Lokaorð
Þekkingarsetrið hefur skapað sér fastan sess í samfélaginu á þessum fjórum árum
sem það hefur verið starfandi í Kvennaskólanum á Blönduósi. Starfsmönnum
Þekkingarsetursins og samstarfsaðilum hefur tekist að þróa og koma í
framkvæmd fjölbreyttum verkefnum á sérsviðum setursins og byggja upp öfluga
textíllistamiðstöð á Blönduósi, sem hefur nú þegar haft mjög jákvæð áhrif fyrir
samfélagið í heild.
Kvennaskólinn er orðinn starfsaðstaða sérfræðinga, sem stunda þýðingarmiklar
rannsóknir og eru sýnilegir í samfélaginu. Hann er umræðuvettvangur og
vinnurými fyrir alþjóðlega textíllistamenn, sem upplífa svæðið á jákvæðan hátt
og miðla sinni reynslu áfram í textílheiminn. Hann er kennslu- og námsaðstaða
grunnskóla-, framhalds- og háskólanemenda, og spennandi viðkomustaður fyrir
ferðamenn. Í ljósi þess má segja að tekist hafi nú þegar að ná mörgum af þeim
markmiðum sem sett voru árið 2012 við stofnun Þekkingarsetursins. Framundan
eru spennandi tímar, en lykillinn að áframhaldandi þróun og velgengni er
samstarf og samþætting á sviði textíls, þróun nýrra verkefna á sérsviðum
setursins, frekari rannsóknarvinnu og uppbyggingu innlendra- og erlendra
tengsla.
Blönduós, 27. maí 2016,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri
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