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1. Starf og stefna Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið á Blönduósi leggur hér fram í fjórða sinn starfsáætlun þar sem er bæði almennt
greint frá starfi stofnunarinnar og helstu verkefnum og markmiðum fyrir árið 2016. Samþykkt
starfsáætlun mun birtast á vef Þekkingarsetursins, www.tsb.is, í lok janúar 2016.

1.1. Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2015
Áhersla hefur verið lögð á verkefni á sviði textíls á árinu. Unnið var að áframhaldandi
uppbyggingu náms á sviði textíls í Kvennaskólanum í samstarfi við Textílsetur Íslands. Í
nóvember komu tíu nemendur Listaháskóla Íslands með kennara sínum Katrínu Káradóttur í
viku starfsnám í Kvennaskólanum í annað sinn og fengu kennslu frá Jóhönnu Pálmadóttur og
Ragnheiði Þórsdóttur, deildarstjóra textíldeildar Verkmenntaskólans á Akureyri.
Endurnýjuð var samstarfsyfirlýsing við Heimilisiðnaðarsafnið um aðgengi listamanna
að safninu og starf Jóhönnu Pálmadóttur við greiningu og skrásetningu muna í safninu.
Textíllistamiðstöð, samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílsetursins síðan 2012, hefur
þróast vonum framar: 44 textíllistamenn frá öllum heimshornum dvöldu í Kvennaskólanum á
árinu 2015 og stóðu fyrir mánaðarlegum listsýningum á svæðinu.

Nemendur Listaháskólans að læra að spinna; Hlynur Tryggvason smiður að laga vefstóla í Kvennaskólanum. Myndir: Katharina Schneider

Unnin var skýrsla um ástand vefstóla og vefstofu í Kvennaskólanum og haldið var málþing um
Jóhönnu Jóhannesdóttur, handavinnukonu frá Svínavatni á vegum Þekkingarsetursins og
samstarfsaðila. Bæði verkefnastjóri á sviði textíls og umsjónarmaður textíllistamiðstöðvarinnar
störfuðu í Kvennaskólanum á vegum Þekkingarsetursins á árinu.
Sérfræðingar

Þekkingarsetursins

á

sviði

laxfiska

og

strandmenningar

unnu

að

rannsóknaverkefnum sínum í samstarfi við Háskólann á Hólum. Rannsóknarverkefni um
líffræðilega fjölbreytni í grunnvötnum sem Daniel Govoni tekur þátt í hlaut styrk frá Rannís
sumarið 2014.
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Sérfræðingar Þekkingarsetursins tóku einnig þátt í ráðstefnum og málþingum bæði innanlands
og utan. Daniel flutti erindi á ráðstefnunni Society for Freshwater Science Annual Meeting
2016: Our Freshwater Futures í Milwaukee í Bandaríkjunum og á líffræðiráðstefnunni í
Reykjavík. Catherine Chambers flutti erindi á ráðstefnum í Stockhólmi, Amsterdam og Sankti
Pétursborg.

Sérfræðingur Þekkingarsetursins að taka sýni. Mynd: Kera Kreiling

Þekkingarsetrið var samstarfsaðili Laxaseturs Íslands og Blönduósbæjar við gerð könnunar um
hagkvæmni sameiningar Hafíssetursins og Laxaseturs Íslands. Nemendur frá bæjarvinnu
Blönduósbæjar aðstoðuðu við rannsóknaverkefni og haldinn var í Kvennaskólanum fyrirlestur
um veðurfarsbreytingar á Íslandi. Starfsmaður Þekkingarsetursins safnaði upplýsingum um
rannsóknir sem hafa verið gerðar varðandi „slow travel” ferðamennsku á Íslandi, en það var
framlag Þekkingarsetursins til verkefnis sem unnið er af Ferðamálafélagi A-Hún og
samstarfsaðilum. Þekkingarsetur og samstarfsaðilar hlutu styrki m.a. frá Uppbyggingasjóði
NV, Landsvirkjun, og sveitarfélögum vegna verkefna. Haldið var námskeið fyrir starfsfólk
bókasafna á Norðurlandi vestra í samstarfi við Farskólann. Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa
einnig haft umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum og sátu yfir prófum háskóla- og
framhaldsskólanema.

Nemendur frá Blönduósi sem útskrifuðust úr raunfærnimati Farskólans 2015. Mynd: Katharina Schneider
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1.2. Starfsáætlun 2016
Þekkingarsetur er nú á sínu fjórða starfsári og má því segja að starfsemin sé komin að því í
ákveðinn farveg. Reynsla undanfarinna ára hefur leitt í ljós að einn af helstu styrkleikum
svæðisins sé á sviði textíls og tækifærin þar því talsverð. Textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum
er á hraðri uppleið og er því komið að því að skoða samstarfsmöguleika við listamiðstöðvar
bæði innanlands og utan og bæta aðstöðu. Áherslan mun einnig verða löggð á áframhaldandi
samstarf við skóla og efla fræðslu og rannsóknir á sviði textíls. Enn er ekki hægt að sækja
menntun á háskólastigi á sviði textíls á Íslandi. Mun Þekkingarsetur í samstarfi við Textílsetur
Íslands skoða uppbyggingarmöguleika á því sviði. Áfram verður unnið að rannsóknum á
öðrum sérsviðum Þekkingarsetursins í samstarfi við Hólaskóla og aðrar menntastofnanir og
eflingu menntunar og háskólanáms í samstarfi við Farskóla Norðurlands vestra.

2. Almennur rekstur og starfsmannahald
2.1. Almennur rekstur
Gert er ráð fyrir að rekstrarfjármunir ársins 2016 verði nýttir að fullu. Unnið verður eftir
verkefna- og starfsáætlun eins og kostur er.

2.2. Starfsmannahald
Árið 2016 er gert ráð fyrir að þrír starfsmenn muni vinna við stofnunina: Framkvæmdastjóri í
75% starfshlutfalli, sérfræðingur á sviði laxfiska í 100% starfshlutfalli og sérfræðingur á sviði
strandmenningar í 50% starfshlutfalli. Stefnt er á að ráða sameiginlegan starfsmann fyrir húsið
sem sinnir m..a. skrifstofustörfum og húsvörslu. Verkefnastjóri á sviði textíls og
umsjónarmaður textíllistamiðstöðvarinnar færast á launaskrá Textílseturs Íslands frá og með
áramótum 2016. Stefnt er að því að Þekkingarsetur taki þátt í launakostnaði þeirra.
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3. Fjármál
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins vegna ársins 2016 eru 20 milljónir sem eru framlag frá
ríkinu. Að auki eru verkefnatekjur og aðrar tekjur vegna þátttöku sérfræðings í
rannsóknarverkefni við Hólaskóla.

3.1. Fjárhagsáætlun 2016
Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2016 eru eftirfarandi:
Tekjur
Styrkir
Beint framlag frá ríkinu
Aðrar tekjur
Tekjur samtals:

-1,500,000
-20,000,000
-2,245,000
-23,745,000

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Kostnaður vegna verkefna
Annar rekstrarkostnaður
Gjöld samtals:

15,255,000
2,550,000
5,940,000
23,745,000

Samtals:

0

Sundurliðuð fjarhagsáætlun er með í fylgiskjölunum.

4. Kynningarmál
Þekkingarsetur heldur úti vefsíðu, www.tsb.is, og virkri Facebook síðu, tekur þátt í
menningarlegum viðburðum og hátíðum á svæðinu og býður upp á opið hús þegar það á við.
Kynningarbæklingur um Þekkingarsetrið og starfsemi í Kvennaskólanum á ensku og íslensku
er til staðar og mun verða dreift þar sem það á við. Sérstök áhersla verður lögð á þátttöku
setursins í menntunar- og menningartengdum viðburðum á svæðinu og samvinna við önnur
þekkingarsetur á Íslandi.

Kynningarbæklingur Þekkingarsetursins.
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5. Starfsaðstaða Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið er til húsa í Kvennaskólanum á Blönduósi. Það er 100 ára gamalt friðað hús í
eigu íslenska ríkisins og Byggðasamlags um atvinnu- og menningarmál sem hefur verið
lagfært að hluta á síðustu árum. Bílaplan var malbikað árið 2015 og sett upp götulýsing.
Mikilvægt er að haldið verði áfram með lagfæringu innanhúss, t.d. endurnýja rafmagnslagnir,
glugga og bæta lýsingu í húsinu. Einnig þarf að gera aðgengi fyrir fatlaða. Þekkingarsetur
starfar í tveimur skrifstofum á annarri hæð hússins og hefur aðgengi að sameiginlegu rými, þar
með töldu vinnurými, kaffistofu, fundarherbergi sem kallast Þórsstofa og gistiaðstöðu á þriðju
hæð. Þar er rekin textíllistamiðstöð af Textílsetri Íslands og einnig er þar staðsett sýning á
vegum Vina Kvennaskólans. Í kjallaranum er rými undir kennsluaðstöðu og námsver. Þar
hefur einnig verið innréttuð rannsóknaraðstaða fyrir sérfræðing Þekkingarsetursins á sviði
laxfiska.

Útsýni úr Kvennaskólanum á fallegum vetrardegi. Myndir: Katharina Schneider
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6. Verkefnaáætlun 2016
Árið 2016 verður aðaláhersla lögð á eftirfarandi verkefni:
Áframhaldandi rannsóknarvinna sérfræðinga á sviði laxfiska og strandmenningar í
samstarfi við Háskólann á Hólum
Rannsóknarvinna er mikilvægur þáttur í eflingu þekkingar í heimabyggð og á svæðisvísu.
Rannsóknarvinna verður að mestu óbreytt frá síðasta ári. Samstarfssamningur við Hólaskóla
vegna sameiginlegra starfsmanna og eflingar á rannsóknum á sérsviðum setursins verður
endurnýjaður til 2017.
Rannsókn á sviði strandmenningar
Catherine Chambers vinnur að rannsóknum á sviði strandmenningar hjá Þekkingarsetrinu og
Háskólanum á Hólum, en hún mun ljúka doktorsnámi í vor. Rannsóknum hennar er ætlað að
skýra forsendur smábátaútgerðar (grásleppuveiða, strandveiða og kvótaveiða) í byggðunum við
Húnaflóa og Skagafjörð. Með viðtölum við ólíka einstaklinga sem tengjast veiðunum er dregin
fram reynsla íbúa í sjávarbyggðunum og sett í samhengi við félagslegt og efnahagslegt
mikilvægi fiskveiða og fiskveiðistjórnunar. Catherine mun leiðbeina doktorsnema og þróa
rannsóknarverkefni við Háskólann á Hólum. Sótt var um styrk hjá Rannís vegna verkefnisins á
sviði strandmenningar fyrir árið 2016.
Rannsókn á sviði laxfiska
Daniel Govoni mun áfram vinna að rannsóknarverkefni um líffræðilega fjölbreytni í
grunnvötnum og blöndunarsvæði þess við yfirborðsvatn í ám og lindum („Ecology of shallow
groundwater (hyporheic zone) along a thermal gradient in Icelandic streams”). Verkefnið hlaut
styrk frá Rannís sumarið 2014. Um er að ræða samstarfsverkefni milli sérfræðinga frá
Háskólanum

á

Hólum,

Veiðimálastofnun,

Háskólanum

í

Fairbanks,

Alaska,

og

Þekkingarsetrinu. Daniel mun einnig senda út könnun („log sheet”) um útbreiðslu flundru
(Platichthys flesus) á Íslandi, en það er áframhald frá árinu 2014. Tilgangurinn er að safna
gögnum um útbreiðslu flundru í íslenskum ám og vötnum og í framhaldi þess að kanna áhrif
flundrunnar á íslenskar fisktegundir, þá sérstaklega bleikju (Salvelinu alpinust) og urriða
(Salmo trutta).
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Efling menntunar
Umsjón með námsveri og þróun námsleiða
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum á Blönduósi.
Námsver eru ætluð háskólanemum í fjarnámi auk annarra fjarnema. Þar er fjarfundabúnaður í
eigu Farskóla NV, FS háhraðanet, aðstaða til ljósritunar, prentunar og einnig kaffiaðstaða.
Starfsmenn Þekkingarsetursins aðstoða nemendur, svara spurningum varðandi háskólanám,
koma nemendum í samband við starfs- og námsráðgjafa Farskólans og sitja yfir prófum. Þeir
munu einnig vinna að þróun námsleiða og námskeiða í samstarfi við Farskóla NV á árinu.

Verkefni á sviði textíls
Efling textíllistamiðstöðvarinnar og náms
Gerður

verður

samstarfssamningur

við

Textilsetur

Íslands

varðandi

uppbyggingu

listamiðstöðvarinnar og náms á sviði textíls á árinu. Starfsmenn sem áður voru á launaskrá
Þekkingarsetursins munu fara yfir til Textílsetursins en vinna áfram sem sameiginlegir
starfsmenn. Unnið verður að styrkumsoknum vegna eflingar listamiðstöðvarinnar og
samstarfsverkefna milli landa. Stefnt er á fræðsluferð til Penland School of Crafts í
Bandaríkjunum í vor. Einnig er stefnt á áframhaldandi samstarf við Listaháskólann,
Verkmenntaskólann á Akureyri, textílskólann UCC Professionshojskolen í Kaupmannahöfn og
tengslamyndun við fleiri skóla vegna dvalar nemenda í starfsnámi. Skoðaðir verða möguleikar
á eflingu rannsókna á sviði textíls, en engar rannsóknir hafa verið unnar á sviði textíls nú þegar
á vegum Þekkingarsetursins.
Þrjónagleði 10. – 12. júní 2016
Þekkingarsetur er samstarfsaðili Textílseturs Íslands við Prjónagleði, hátíðar um prjón sem
haldin verður á Blönduósi helgina 10. – 12. júní 2016. Í boði verða fjölmörg námskeið og
fyrirlestrar á ýmsum sviðum tengd prjóni, spuna og sögu bak við ullar og ullarvinnslu á Íslandi.
Markmið er að skapa hér vettvang fyrir áhugasamt prjónafólk þar sem það hittist, læra meira
um prjón og deila reynslu. Fyrirmynd þessa viðburðar er þrjónahátíð sem haldin er árlega í
Fano í Danmörku.
Endurbætur á vefstofu í Kvennaskólanum, vefstólum og annarri kennsluaðstöðu
Þekkingarsetur hefur haft frumkvæði að skýrslugerð um ástand vefstofu og vefstóla í
Kvennaskólanum árið 2015 og mun fylgja þeirri vinnu eftir árið 2016.
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Verkefni í nærsamfélaginu
Áherslan verður lögð á eflingu samstarfs við grunnskólana á svæðinu og þátttöku
Þekkingarsetursins í viðburðum á svæðinu. Stefnt er á að sérfræðingar á vegum
Þekkingarsetursins skipuleggja heimsóknir í grunnskóla og fræðslufundi fyrir almenning á
sérsviðum þeirra.
Önnur starfsemi
Þýðingar/túlkun.
Starfsmenn setursins hafa annast stutt þýðingarverkefni á ensku og þýsku fyrir nokkra aðila á
svæðinu. Þessu verður haldið áfram ef starfsmannahald leyfir.

Þekkingarsetrið mun sækja um styrki vegna verkefna til svæðisbundinna sjóða, til fyrirtækja
og/eða stofnana, og annarra innlendra og erlendra aðila. Sótt verður um styrki vegna
rannsóknarverkefna sérfræðinga hjá Rannís og í fleiri rannsóknasjóði.
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7. Verkefnaskipting starfsmanna árið 2016
Áður töldum verkefnum er skipt á milli núverandi starfsmanna eins og hér segir:

Katharina A. Schneider, M.A.
Framkvæmdastjóri. Sér um daglegan rekstur setursins, markaðssetningu, kynningar, umsjón
með fjarnemum og prófyfirsetu og verkefnastjórn.

Catherine Chambers, M. Sc.
Sérfræðingur á sviði strandmenningar í samstarfi við Háskólanum á Hólum. Vinnur við
rannsóknarverkefni, leiðbeinir háskólanemum, skipuleggur og tekur þátt í samstarfsverkefnum
og verkefnum fyrir nærsamfélagið.

Daniel Govoni, M.Sc.
Sérfræðingur á sviði laxfiska og rannsóknum á ferskvatni í samstarfi við Háskólann á Hólum.
Vinnur við rannsóknarverkefni, tekur þátt í verkefnum fyrir nærsamfélagið.

Erla Gunnarsdóttir, B.Sc.
Umsjónarmaður textíllistamiðstöðvarinnar í Kvennaskólanum. Uppbygging og kynning á
listamiðstöðinni, umsjón með listamönnum.

Jóhanna E. Pálmadóttir
Verkefnastjóri á sviði textíls. Uppbygging og kynning á listamiðstöðinni, umsjón með
listamönnum og nemendum, þróun á samstarfi við háskólana og textílstofnanir, aðrar
listamiðstöðvar og skóla á svæðinu.

Fyrir hönd Þekkingarsetursins á Blönduósi,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri
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