Skýrsla um starf Þekkingarsetursins á Blönduósi
2012 - 2014

Nóvember 2014

SKÝRSLA UM STARF ÞEKKINGARSETURSINS Á BLÖNDUÓSI

Inngangur
Þekkingarsetrið á Blönduósi var formlega stofnað á fundi í Kvennaskólanum þann 29.
febrúar 2012. Stofnaðilar voru Samtök Sveitarfélaga á Norðurlandi vestra,
Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Háskólinn á Hólum, Farskóli Norðurlands vestra,
Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi, Laxasetur Íslands, Textílsetur Íslands og
Landsvirkjun. Stefnumótunarfundur var haldinn í Blöndustöð Landsvirkjunar þann 9.
október 2012. Tilgangur setursins er að nýta aðstæður og svæðisbundna sérstöðu á
Blönduósi og í Húnavatnssýslum til þess að efla fræðastarf og rannsóknir, á
forsendum staðbundinna auðlinda og í samstarfi við heimamenn. Markmið setursins
samkvæmt samþykktum er að stuðla að aukinni almennri þekkingu og fjölbreytni
atvinnulífs með fræðastarf, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og
nýsköpun á sérsviðum setursins, sem einkum eru strandmenning, laxfiskar og textíll.
Lögð er áhersla á samstarf við önnur þekkingar- og fræðasetur, bæði innanlands og
utan.
Fjárhagslegar forsendur setursins eru byggðar á samningi við mennta- og
menningarmálaráðuneytið, en samningur til þriggja ára var undirritaður við formlega
opnun Þekkingarseturins þann 12. nóvember 2012 í Kvennaskólanum á Blönduósi,
um leið og haldið var upp á 100 ára byggingarafmæli Kvennaskólahússins. Katrín
Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra var viðstödd opnunina.
Stjórn Þekkingarsetursins var í upphafi skipuð sjö fulltrúum, en 2013 var þeim
fækkað í þrjá. Stjórn setursins skipa nú Arnar Þór Sævarsson, Þóra Sverrisdóttir og
Valgarður Hilmarsson, en fulltruárráðið skipa Erla Björk Örnólfsdóttir, Erla Ísafold
Sigurðardóttir, Elín Sigurðardóttir og Jóhanna Halldórsdóttir.
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Starfsemi Þekkingarsetursins á árunum 2012 - 2014
Í júlí 2012 voru ráðnir fyrstu starfsmenn setursins. Katharina Schneider M.A. var
ráðin framkvæmdastjóri og Gunnari Tryggva Halldórssýni M.A. verkefnastjóri.
Gunnar lét af störfum í júní 2013 og í hans stað var ráðin Ásdís Ýr Arnardóttir M.A.
(sjá síðar).
Fyrstu mánuðina var unnið að stofnverkefnum og uppbyggingu starfsaðstöðu í
Kvennaskólanum, auk undirbúnings stefnumótunarfundar og formlegrar opnunar
setursins. Í október 2012 voru síðan ráðnir tveir sérfræðingar til setursins: Dan
Govoni M. Sc. á sviði laxfiska, og Catherine Chambers M. Sc. á sviði
strandmenningar í samstarfi við Háskólann á Hólum. Catherine hefur verið á
launaskrá Þekkingarsetursins síðan í júní 2013.
Dan er doktorsnemi við Háskólann í Fairbanks, Alaska. Rannsóknarvinna hans fjallar
um lífriki botnseta í ám á Íslandi. Verkefnið er framhald af meistaraverkefni hans og
er unnið í samstarfi við Háskólann í Fairbanks og Háskólann á Hólum. Það hlaut styrk
frá Rannís árið 2014 og er starf hans nú orðið sjálfbært að hluta til. Að auki hefur Dan
unnið að rannsókn um innrás flundru á Íslandi í samstarfi við Veiðimálastofnun, en
send var út könnun til veiðifélaga sumarið 2014.
Dan hefur sótt ráðstefnur á rannsóknarsviði sínu, þar á meðal líffræðiráðstefnu í
Reykjavík 8. – 9. nóvember 2013, flutti erindi á alþjóðlegri ráðstefnu í Abisko,
Sviðþjóð 30. – 31. október 2013 og í Tékklandi 18. – 21. ágúst 2014 (19th
International Symposium on Chironomidae). Hann hefur lagt áherslu á myndun
tengslanets, bæði innanlands og utan í samstarfi við Veiðimálastofnun, Háskólann á
Hólum og Laxasetur Ísland. Hann veitti meistaranemum aðstoð við
vettvangsrannsóknir á Þingvöllum og Hengli sumarið 2013 og hefur staðið fyrir
miðlun þekkingar til almennings og þá sérstaklega skólanemenda. Hann flutti
fyrirlestra og kynnti rannsóknaraðferðir fyrir fjölda skólahópa í Kvennaskólanum og
skipulagði Blöndugöngu á Húnavöku 2014, fræðsluganga um líffríki í Blöndu.
Dan hefur unnið nýtt náms- og fræðsluefni fyrir grunnskólanema um laxfiska í
samstarfi við Blönduskóla og Laxasetur Íslands sem stefnt er á að gefa út í ársbyrjun
2015. Einnig stendur til að Dan taki þátt í verkefni Laxaseturs Íslands um áhrif
Blönduvirkjunar á veiði í Blöndu, en verkefnið er unnið í samstarfi við
Veiðimálastofnun og Þekkingarsetrið.
Innréttuð var rannsóknaraðstaða fyrir Dan í Kvennaskólanum.
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Catherine er doktorsnemi við Háskólann í Fairbanks og sameiginlegur starfsmaður
Þekkingarsetursins og Háskólans á Hólum. Rannsóknir hennar snúast um samanburð
á mikilvægi fiskveiða fyrir strandbyggðir á Íslandi og í Alaska. Þessar rannsóknir eru
nú hluti af störfum hennar við Þekkingarsetrið sem og doktorsverkefni hennar við
Háskólann í Alaska.
Mikil áhersla hefur verið lögð á að tengja rannsóknastarf Catherine við skólastarf og
þekkingarmiðlun til almennings. Hún kenndi umhverfisfræði við Háskólann á Hólum
haustið 2012 og skipulagði þá starfsdag á Blönduósi með ferðamálanemendum þar
sem unnið var að verkefnum í Þekkingarsetrinu, og Laxasetrið og Hafíssetrið heimsótt
með Þór Jakobssyni veðurfræðingi.
Catherine stofnaði rannsóknarhóp í byrjun árs 2013 með það að markmiði að tengja
betur ýmsa sérfræðinga sem starfa við rannsókna- og fræðisetur staðsett við Húnaflóa
og vinna sameiginlega að verkefnum. Hún tók þátt í undirbúningi á North Atlantic
Forum ráðstefnunni á Hólum og skipulagði fyrirlestra sem haldnir voru á vegum
Þekkingarsetursins, þar á meðal fyrirlestur Gunnellu Þorgeirsdóttur þjóðfræðings í
Laxasetrinu í apríl 2013, og fyrirlestur fræðimanna frá Alaska: “Research and
Responsibility – a visit with Alaska Native Scholars” í Kvennaskólanum snemma árs
2014. Einnig fór hún ásamt framkvæmdastjóra með nemendur dreifnámsins á
Blönduósi á Háskóladaginn á Akureyri 2014. Hún náði tengslum við Háskólasetur
Vestfjarða og leiðbeinir meistaranemum þaðan.
Catherine hefur tekið þátt í fjölmörgum ráðstefnum og flutti erindi um rannsóknir
sínar m.a. á ESSAS ráðstefnu í Hakodate, Japan í byrjun janúar 2013 og á alþjóðlegri
ráðstefnu í Merida, Mexikó 21. – 26. september (2nd Small-Scale Fisheries
Congress). Greinar eftir Catherine birtust í Journal of Sustainability Education,
Environment and Society: Advances in Research, and Fishing People of the North:
Cultures, Economies and Management Responding to Change.
Catherine fór í sex mánaða fæðingarorlof í ágúst 2013 og voru verkefni hennar sett í
biðstöðu á meðan. Nýlega sendi hún frá sér styrkumsóknir til m.a. Vaxtarsamnings og
Rannís vegna rannsókna og annara verkefna, þar að meðal gerð korts af Húnaflóa í
samstarfi við grunnskóla og rannsókna– og fræðasetur á svæðinu.
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Starfsemi á sviði textíls
Textíll er eitt af sérsviðum Þekkingarsetursins. Mikil áhersla hefur verið lögð á að
byggja upp tengsl og samstarf við Textílsetur Íslands og Heimilisiðnaðarsafnið á
Blönduósi, og skoða möguleika á samþættingu á sviði textíls. Mikill áhugi er fyrir
námi og fræðslu á sviði textíls, sérstaklega erlendis, t.d. á vefnaði, útsaum, íslenskri
prjónahefð og notkun á íslenskri ull.
Þekkingarsetrið hefur tekið þátt í uppbyggingu textíllistamiðstöðvarinnar sem rekin er
á vegum Textílsetursins, en starfsmenn setursins komu fyrst að verkefninu haustið
2012 með þýðingum og rádgjöf. Vorið 2013 var Jóhanna Pálmadóttir
handavinnukennari ráðin tímabundið við undirbúning á sumarverkefninu “Summer
we go public” í samstarfi við Nes listamiðstöðina á Skagaströnd. Listakonan og
framkvæmdastjóri Nes, Melody Woodnutt, var fengin til að veita faglega ráðgjöf um
uppbyggingu alþjóðlegra listamiðstöðva. Ráðinn var umsjónarmaður
listamiðstöðvarinnar í byrjun árs 2014. Vegna þátttöku Þekkingarseturins hefur verið
hægt að efla listamiðstöðina á þann hátt að hún er orðin sjálfbær. Einnig var
markmiðið að nýta tengslanet listamanna við eflingu rannsóknaverkefna og
uppbyggingu náms á sviði textíls í Kvennaskólanum. Fjöldi erlendra textíllistamanna
hafa nú þegar dvalið um lengri eða skemmri tíma í Kvennaskólanum og hafa m.a.
staðið fyrir mánaðarlegum sýningum. Þeir hafa aðgengi að Heimilisiðnaðarsafninu, en
gerður hefur verið samstarfssamningur við safnið í þeim tilgangi.
4. – 9. september 2014 var haldin ráðstefna um ull og ullarvinnslu (4th North Atlantic
Sheep and Wool Conference) á vegum Textílsetursins, Þekkingarsetursins og
samstarfsaðila. Undirbúningsvinna hófst haustið 2013, en Þekkingarsetrið hlaut styrk
frá Menningarráði Norðurlands vestra vegna verkefnisins. Meira en 100 manns frá tíu
þjóðum sóttu ráðstefnuna.
Áhersla hefur einnig verið lögð á að skoða möguleika á uppbyggingu náms á sviði
textíls í Kvennaskólanum, en í byrjun ársins 2014 var Jóhanna Pálmadóttir ráðin í
tímabundið starf við verkefnið. Hér er um verkefni til framtíðar að ræða, en tengsl
hafa nú þegar náðst við Listaháskóla Íslands. Í nóvember 2014 dvöldu nemendur
Listaháskólans í Kvennaskólanum í verkefnavinnu og fengu kennslu hjá Jóhönnu
Pálmadóttur.
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Önnur starfsemi á vegum Þekkingarsetursins
Fleiri verkefni hafa verið unnin á vegum Þekkingarsetursins eða í samstarfi við það á
tímabilinu.
Þarfagreining á námsframboði á Norðurlandi vestra
Árið 2013 var unnin þarfagreining um námsframboð á Norðurlandi vestra í samstarfi
við Farskóla NV. Haldinn var kynningarfundur um verkefnið með viðkomandi aðilum
í janúar 2013 og sótt um styrki í framhaldi þess. Verkefnið hlaut styrk frá SSNV og
Vinnumarkaðsráði og hófst undirbúningsvinna vorið 2013. Rannsóknin var unnin af
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands haustið 2013. Markmið rannsóknarinnar var að
meta þörf íbúa á Norðurlandi vestra fyrir nám og fræðslu og fá fram hugmyndir
íbúanna um það hvers konar menntun myndi stuðla að bættu atvinnu- og mannlífi á
svæðinu. Niðurstöður bárust fyrir þrjú svæði (A-Hún, V-Hún og Skagafjörð) í
nóvember 2013 og eru skýrslurnar aðgengilegar á vefsíðu Þekkingarsetursins,
www.tsb.is. Haldnir voru kynningar- og umræðufundir í samstarfi við Farskóla NV
snemma á árinu 2014. Umsjónarmaður verkefnisins var í upphafi Gunnar T.
Halldórsson, en Ásdís Ýr Arnardóttir tók við því í september 2013. Skýrslu Ásdísar
um verkefnið og hugmyndir um eflingu háskólamenntunar á svæðinu má einnig finna
á heimasíðu Þekkingarsetursins.
Í framhaldi af verkefninu var námsver sem áður var til húsa að Þverbraut 1 á
Blönduósi flutt í Kvennaskólann. Opnun þess átti sér stað í 2. september 2014 og hafa
starfsmenn Þekkingarsetursins nú umsjón með því. Þau eru tenglar Farskóla NV, sitja
yfir prófum háskóla- og framhaldsskólanema og svara spurningum nemenda varðanda
ýmislegt tengt námi og menntun.
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Átaksverkefni um eflingu ferðamála í A-Hún.
Haustið 2013 var tekin ákvörðun um að Þekkingarsetrið tæki þátt í átaksverkefni um
eflingu ferðamála í A-Hún í samstarfi við Byggðasamlagið um atvinnu- og
menningarmál og Ferðamálafélag A-Hún. Í verkefninu fólst m.a. skipulag og
framkvæmd hugmyndasmiðju fyrir íbúa svæðisins, ferðaþjónustutengd
enskunámskeið haldinn á vegum Farskóla NV, framkvæmd á spurningarkönnun fyrir
ferðamenn og gerð upplýsingabæklings um Austur-Húnavatnssýslu. Verkefni hófst í
lok árs 2013 og lauk í júní 2014.
Í framhaldi þess hefur verið ákveðið að skoða möguleika á sameiningu Hafíssetursins
og Laxasetursins á Blönduósi, og mun Þekkingarsetrið taka þátt í því verkefni.

Þýðingar
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa tekið að sér þýðingar fyrir fyrirtæki og stofnanir á
svæðinu. Um er að ræða litilsháttar þýðingar t.d. í sambandi við fyrirlestra og
greinagerðir.

Kynningarstarfsemi
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa kynnt starfsemi í Kvennaskólanum með opnu
húsi, m.a. í tengslum við textíllistamenn og sýningar þeirra, kynningu fyrir hópum og
fleira. Skipulögð var söguganga á vegum Þekkingarsetursins í gamla bænum á
Blönduósi á Húnavöku 2013, bæjarhátið Blönduósbæjar. Þekkingarsetur heldur úti
virkri vefsíðu, www.tsb.is, og Facebook síðu. Umfjöllun um Þekkingarsetrið og viðtöl
við starfsmenn hafa birst á svæðisbundnum fjölmiðlum, þ.a.m. í tímariti Feykis og
sjónvarpsstöðinni N4.
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Aðstaða
Undanfarin ár hefur verið unnið á endurbótum á húsnæði Kvennaskólans á Blönduósi,
en viðgerðum á húsinu var lokið í bili á 100 ára afmæli hússins 2012, um leið og
formleg opnun Þekkingarsetursins átti sér stað. Í húsinu eru skrifstofur ,
fundarherbergi, rannsókna- og sýningaraðstaða, auk vinnu- og gistirýmis fyrir
textíllistamenn, háskólanema og gestafræðimenn. Nú leigir Þekkingarsetrið fjórar
skrifstofur og hefur aðgengi að fundarsal og sameiginlegu rými í húsinu.

Staðan og framtíðarsýn
Það er mat stjórnar og fulltrúarráðs Þekkingarsetursins að vel hafi tekist við að byggja
upp starfsemi setursins á undanförnum tveimur árum. Þekkingarsetrið hefur skipt
sköpum fyrir uppbyggingu og skipulagningu fræðastarfsemi í Kvennaskólanum á
Blönduósi og er það mikilvægt framlag til atvinnu- og menningaruppbyggingar á
Norðvesturlandi.
Framundan eru spennandi tímar við frekari rannsóknarvinnu, námskeið og
uppbyggingu innlendra- og erlendra tengsla. Áhersla næstu ára verður m.a. að þróa
Þekkingarsetrið sem regnhlíf yfir starfsemina í Kvennaskólanum og setur víðar á
svæðinu og taka þátt í og styðja störf þeirra. Þá verði áframhald á samstarfi
Heimilisiðnaðarsafnsins, Textílsetursins og Þekkingarsetursins. Mörg tækifæri eru á
sviði textíls og mun áhersla verða lögð á uppbyggingu textílnáms í samstarfi við
háskóla innanlands sem utan, samþættingu á sviði textíls og uppbyggingu
listamiðstövarinnar í Kvennaskólanum.
Ljóst er að þekkingarsetur á landsbyggðinni hafa mjög jákvæð samfélagsleg og
efnahagsleg áhrif. Þekkingarsetrið hefur nú þegar skapað störf fyrir háskólamenntaða
einstaklinga sem vinna að rannsóknum og þekkingarmiðlun innan svæðisins og víðar.
Þeir hafa einnig vakið áhuga ungmenna á kostum menningar og menntunar og sýnt að
hægt sé fyrir sérfræðinga að vera búsettir og starfa við spennandi störf á
landsbyggðinni.

Nóvember 2014,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri.
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