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1. Starf og stefna Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið á Blönduósi leggur hér fram starfsáætlun þar sem er bæði almennt greint frá
starfi stofnunarinnar og helstu verkefnum og markmiðum fyrir árið 2017. Þekkingarsetrið
hefur verið starfrækt í Kvennaskólanum á Blönduósi frá árinu 2012, en markmið setursins er
m.a. að efla rannsókna- og þróunarverkefni á sviði textíls, strandmenningar og laxfiska á
Norðurlandi vestra og stuðla að auknu samstarfi og samþættingu menntunar- og fræðastarfs.
Samþykkt starfsáætlun mun birtast á vef Þekkingarsetursins, www.tsb.is, í lok janúar 2017.

1.1. Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2016
Áhersla hefur verið lögð á verkefni á sviði textíls á árinu, en aukafjárveiting var veitt til
Þekkingarsetursins frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna þessa. Unnið var að
áframhaldandi uppbyggingu náms í samstarfi við Textílsetur Íslands. Í vor komu nemendur
Listaháskóla Íslands í viku starfsnám í Kvennaskólann og fengu kennslu frá Jóhönnu
Pálmadóttur og Ragnheiði B. Þórsdóttur, kennara við textíldeild Verkmenntaskólans á
Akureyri. Gerð var samstarfsyfirlýsing við Heimilisiðnaðarsafnið um skráningu upplýsinga
tengdum munum safnsins í gagnagrunn og aðgengi fyrir listamenn að safninu. Einnig var
gerður samstarfssamningur við Textílsetrið varðandi ráðningu Ragnheiðar B. Þórsdóttur í
tímabundið verkefni við skráningu vefnaðarmunstra sem varðveitt eru í Kvennaskólanum,
ráðningu á sameiginlegum starfsmanni á skrifstofu og eflingu textíllistamiðstöðvarinnar.
Listamiðstöðin sem rekin er í Kvennaskólanum á vegum Textílsetursins er á hraðri uppleið.
Listamenn frá öllum heimshornum dvöldu þar á árinu, 64 talsins, og stóðu m.a. fyrir
mánaðalegum listsýningum.
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Þekkingarsetrið hlaut styrk frá Kulturkontakt Nord sem gerði því kleift að veita þremur
listamönnum frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum að dvelja í listamiðstöðinni tvo mánuði í
senn. Fyrsti styrkhafinn, Baiba Osite frá Lettlandi, kom í nóvember og boðið var upp á
námskeið í silkimálun. Aðsóknin í textíllistamiðstöðina er orðin þannig að nauðsynlegt er að
bæta vinnuaðstöðu. Þekkingarsetrið festi nýlega kaup á stafrænum vefstól frá Noregi, en hann
er fyrsti vefstóllinn að þessari gerð sem keyptur er til Íslands. Horft er til þess að m.a. skólar,
textílhönnuðir og veflistamenn geti nýtt sér vefstólinn í framtíðinni.
Catherine Chambers, sérfræðingur Þekkingarsetursins á sviði strandmenningar, lauk
doktorsprófi við Háskólann í Fairbanks, Alaska þann 22. apríl. Grein eftir Catherine um
rannsókn hennar,“Thirty years after privatization: A survey of Icelandic small-boat
fishermen”, birtist í fræðitímaritinu Marine Policy.

Daniel Govoni, sérfræðingur

Þekkingarsetursins á sviði laxfiska, vann að rannsóknarverkefni um líffræðilega fjölbreytni í
grunnvötnum, en Háskólinn á Hólum hlaut styrk frá Rannís árið 2014 vegna verkefnisins.
Hann sótti ráðstefnu í Finnlandi á árinu, kynnti rannsóknina á líffræðiráðstefnu í Reykjavík, og
kenndi við Háskólann í Fairbanks, Alaska haustið 2016.

Starfsmenn Þekkingarsetursins voru með dagskrá tengda náttúruvísindum og ullarvinnslu á
Háskóladeginum sem haldinn var á Blönduósi í maí. Þeir veittu aðstoð við undirbúning
Prjónagleði, hátíð fyrir prjónara sem haldin var á Blönduósi í júní á vegum Textílsetursins og
samhliða Nes listamiðstöðvarinnar á Skagaströnd tóku þátt í verkefni á útgáfu tvítyngds
tímarits um listir og listamenn sem ferðast til Íslands.
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Starfsmenn hafa einnig haft umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum og sátu yfir prófum
háskóla- og framhaldsskólanema, samtals 79 próf á árinu. Fyrirlestur um miðaldatextílfræði og
ýmis námskeið á vegum Farskólans voru haldin í Kvennaskólanum á árinu, m.a. námskeið
fyrir stuðningsfulltrúa í leik- og grunnskóla.
Fulltrúar frá Þekkingarsetrinu og Textílsetrinu heimsóttu Textiles Zentrum í Haslach í
Austurríki í október, en það er öflugt þekkingarsetur á sviði textíls. Heimsóknin var
lærdómsrík og sýndi fram á möguleika á uppbyggingu hér á svæðinu. Í framhaldi af
heimsókninni hofst vinna um eflingu textíltengdra verkefna á svæðinu.

1.2. Starfsáætlun 2017
Reynsla undanfarinna ára hefur leitt í ljós að einn af helstu styrkleikum svæðisins er á sviði
textíls. Tækifærin þar eru talsverð og miðast starfsáætlun Þekkingarsetursins fyrir árið 2017
við það. Með starfslokum sérfræðinga á sviði strandmenningar og laxfiska eykst svigrúm til
þess þróa ný verkefni á sérsviðum setursins, eins og verkefnaáætlun gefur til kynna. Aðsókn að
textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum er að aukast og því tímabært að skoða möguleika á
uppbyggingu starfsaðstöðu, en sú vinna er nú þegar hafin. Stefnt er á að efla samstarf við aðrar
listamiðstöðvar og tengda starfsemi bæði innanlands og utan og þróa verkefni sem hafa jákvæð
áhrif á atvinnulíf á svæðinu. Áhersla mun einnig verða lögð á áframhaldandi samstarf við skóla
og efla fræðslu og rannsóknir á sviði textíls, en 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 eflingu menntunar og
háskólanáms í samstarfi við Farskóla Norðurlands vestra, en einnig er stefnt að þróun
rannsóknaverkefnis á sviði strandmenningar í samstarfi við Háskólann á Hólum.
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2. Almennur rekstur og starfsmannahald
2.1. Almennur rekstur
Gert er ráð fyrir að rekstrarfjármunir ársins 2017 verði nýttir að fullu. Unnið verður eftir
verkefna- og starfsáætlun eins og kostur er.

2.2. Starfsmannahald
Árið 2017 er gert ráð fyrir að eftirfarandi starfsmenn muni vinna við stofnunina:
Framkvæmdastjóri í hlutastarfi fyrst um sinn en í fullu starfi síðar á árinu; starfsmaður á
skrifstofu í fullu starfi, og verkefnastjóri menntunar- og kynningarmála. Einnig er gert ráð fyrir
starfsmönnum á vegum Þekkingarsetursins og samstarfsaðila í tímabundnum verkefnum:
Sérfræðingur í textíl í samstarfi við Textílsetur Íslands og sameiginlegur starfsmaður í
tímabundið verkefni á sviði strandmenningar við Háskólann á Hólum.

3. Fjármál
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins vegna ársins 2017 eru 40.375.177 milljónir sem m.a.
samanstendur af framlagi frá ríkinu, styrkjum, og verkefnatekjum.

3.1. Fjárhagsáætlun 2017
Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2017 eru eftirfarandi:
Tekjur
Aukafjárveiting 2016 – seinni
hluti
Staða reiknings 31.12. 20161
Styrkir

12.500.000
3.375.177
5.000.000

Samningur við ríkið 2017
Aðrar tekjur

19.200.000
300.000

Tekjur samtals:

40.375.177

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

16.308.892
19.048.714
5.017.571
40.375.177

Samtals:

1

0

Upphæðin samanstendur af stöðu reiknings og útistandandi greiðslum vegna ársins 2016.

6

4. Kynningarmál
Þekkingarsetur heldur úti vefsíðu, www.tsb.is, og virkri Facebook síðu. Kynningarbæklingur
um Þekkingarsetrið og starfsemi í Kvennaskólanum á ensku og íslensku er til staðar og er
dreift þar sem það á við. Sýningar í Kvennaskólanum, minjastofur á vegum Vina
Kvennaskólans og Vatnsdælurefill, eru auglýstar í prentuðu kynningarefni fyrir ferðamenn.
Gerð er grein fyrir starfsemi Þekkingarsetursins í svæðisbundum fjölmiðlum. Þekkingarsetur
mun taka þátt í menntunar- og menningartengdum viðburðum á svæðinu og senda fulltrúa á
ársfund þekkingarsetra landsins á árinu m.a. til að kynna starfsemi setursins.

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.
Nauðsynlegt er að farið verði í lagfæringar innanhúss, endurnýja rafmagnslagnir, gólfefni,
glugga og bæta lýsingu í húsinu. Einnig þarf að gera aðgengi fyrir fatlaða og stækka
starfsaðstöðu textíllistamiðstöðvarinnar. Þekkingarsetur starfar í tveimur skrifstofum á annarri
hæð hússins og hefur aðgengi að sameiginlegu rými, þar með töldu vinnurými, kaffistofu,
fundarherbergi 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
sérfræðinga á vegum Þekkingarsetursins. Sett var listaverk eftir Ingjald Kárason við húsið árið
2016, en Þekkingarsetur veitti styrk í verkefnið.
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6. Verkefnaáætlun 2017
Árið 2017 verður áhersla lögð á eftirfarandi verkefni:
Áframhaldandi uppbyggingu á textíllistamiðstöð
•

“Textile Arts Incubator”: Unnin verður styrkumsókn vegna verkefnis tengt
atvinnuþróun og nýsköpun á sviði textíls. Um er að ræða tveggja ára nám unnið í
samstarfi við m.a. listamiðstöðvar á svæðinu, fyrirtæki og menntastofnanir. Í
verkefninu felst að ákveðinn fjöldi listamanna hlýtur styrk til að dvelja í
listamiðstöðum á Norðurlandi vestra og nýta vinnuaðstöðu auk þess að geta fengið
faglega aðstoð til að þróa nýjar vörur og/eða stofna fyrirtæki. Með styrkleika svæðisins
í huga mun áherslu vera lögð á textíl.

•

Sýningarbæklingur/exhibition catalogue: Stefnt er að því að gefa út myndrænt
kynningarefni frá listasýningum sem haldnar eru mánaðarlega á vegum listamanna
sem dvelja í textíllistamiðstöðinni í samstarfi við Textílsetur Íslands. Bæklingurinn er
þá bæði hugsaður sem kynningarefni og skjal sem gefur yfirlit og heldur utan um
afrakstur listamanna.

•

The Iceview: Þekkingarsetur, samhliða Nes listamiðstöð, tekur þátt í verkefni um
útgáfu tvítyngds tímarits um listamenn og listir á Norðurlandi vestra. Tímaritið er ekki
gefið út í hagsmunaskyni og kemur út bæði rafrænt og sem prentað eintak, en fyrsta
útgáfa er nú þegar í vinnslu. Framlag Þekkingarseturs er í formi vinnuframlags auk
aðgangs að textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum.

Þróun rannsókna á sviði textíls og strandmenningar
•

Skráningarverkefni á vefnaði: Árið 2016 hefur verið gert átak í skráningu
vefnaðarmunstra, en ráðinn var sameiginlegur starfsmaður með Textílsetri Íslands í
tímabundið verkefni við greiningu og skráningu vefnaðarmunstra og uppskrifta. Í
Kvennaskólanum er til mikið magn af vefnaðarmunstrum og vefnaðarprufum, bæði frá
dögum skólahalds og einnig gjafir til skólans og Textílseturs. Umfang gagnanna er
mikið, en hér er um að ræða yfir 1000 handskrifaðar blaðsíður af vefnaðarmunstrum
og uppskriftum fyrir vefnað og yfir 1500 vefnaðarprufur. Þetta eru ómetanleg
frumgögn sem hafa menningarsögulegt-, hönnunar- og sagnfræðilegt gildi. Nú þegar
hafa um 100 munstur verið greind og skráð, en sótt verður um styrk vegna framhalds á
verkefninu til Rannís.
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•

Þróun verkefnis á sviði menningartengdra ferðamála: Auglýst verður eftir
meistaranema í samstarfi við Háskólann á Hólum til að þróa rannsóknarverkefni á
sviði menningartengdra ferðamála/strandmenningar.

•

Samstarf við Heimilisiðnaðarsafnið: Stefnt er að því að halda samráðsfund með
Heimilisiðnaðarsafninu vegna sameiginlegra verkefna á árinu, s.s. samstarf í
rannsóknum, ráðningar sérfræðings, aukins aðgengis að safninu fyrir listamenn og
skráningar á munum safnsins.

Efling menntunar
•

Starfsnám fyrir listnema: Hópur nemenda frá Listaháskóla Íslands mun dvelja í viku
starfsnámi í Kvennaskólanum í mars 2017 og fá kennslu frá kennurum og aðgang að
vinnuaðstöðu á vegum Þekkingarsetursins og Textílsetursins, eins og árin áður.
Samræður hafa verið við Myndlistaskólann um þá stefnu að koma á svipuðu
fyrirkomulagi.

•

Verkefnaáætlun og kynning á stafrænum vefstól: Þekkingarsetur keypti stafrænan
vefstól, TC2, frá Noregi á árinu 2016. Unnin verður verkefnaáætlun í sambandi við
notkun og útleigu, en stefnt er að því að taka stólinn í notkun sumarið 2017. Stafrænn
vefstóll hentar bæði textílhönnun og til að vefa einstök veflistaverk. Horft er til þess að
háskólar, framhaldsskólar, textílhönnuðir, vefarar og veflistamenn geti nýtt sér þennan
vefstól og aðstöðuna í Kvennaskólanum í framtíðinni.

•

Fræðsla á sviði textíls fyrir nemendur grunnskóla: Starfsmenn á vegum
Þekkingarsetursins munu taka þátt í verkefni um þróun og framkvæmd námskeiða fyrir
nemendur grunnskóla. Hugmyndin er að nýta þá þekkingu sem kemur með
listamönnum sem dvelja í listamiðstöðvum á Norðurlandi vestra til að miðla til
samfélagsins.

•

Umsjón með námsveri og þróun námsleiða: Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa
umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum á Blönduósi. Námsverið er ætlað
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.
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Efling ferðamála í A-Hún
•

Verkefnahópur um ferðamál í A-Hún: Þekkingarsetur tekur þátt í verkefni um eflingu
ferðamála á svæðinu, en fulltrúi setursins situr í verkefnahóp samhliða fulltrúm frá
Sveitarfélögum á Norðurlandi vestra og Ferðamálafélagi A-Hún. Stefnt er m.a. á að
endurútgefa kynningarbækling um svæðið sem unnið var árið 2014 og ráða
verkefnastjóra í Upplýsingamiðstöð A-Hún.

Viðburðir
•

Prjónagleði: Þekkingarsetur er samstarfsaðili Textílseturs Íslands um Prjónagleði,
hátíðar um prjón sem haldin verður í annað skipti á Blönduósi í júní 2017. Í boði verða
fjölmörg námskeið og fyrirlestrar á ýmsum sviðum tengdum prjóni, spuna og sögu
ullar og ullarvinnslu á Íslandi. Hér er um að ræða vettvang fyrir áhugasamt prjónafólk
þar sem það hittist, lærir meira um prjón og deilir reynslu. Starfsmenn á vegum
Þekkingarsetursins munu veita aðstoð við skipulag námskeiða, þýðingar og útgáfu
bæklings.

•

Opið hús í Kvennaskólanum: Í febrúar verður haldið opið hús um starfsemi í
Kvennaskólanum á vegum Þekkingarsetursins og samstarfsaðila. Boðið verður upp á
fyrirlestur, sýningar og námskeið tengd sérsviðum setursins.

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.
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7. Verkefnaskipting starfsmanna árið 2017
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.
Katrín Sif Rúnarsdóttir, B.A.
Starfsmaður á skrifstofu. Almenn skrifstofustörf, umsjón með námsveri og fjarprófsaðstöðu í
Kvennaskólanum, upplýsingaveitu til ferðamanna og annarrar gesta.
Ragnheiður Björk Þórsdóttir, M.A.
Veflistamaður og veflistakennari og sameiginlegur starfsmaður Þekkingarsetursins og
Textílsetursins. Ragnheiður beinir rannsóknum sínum m.a. að vefnaðarmunstrum sem tilheyra
kennslugögnum Kvennaskólans á Blönduósi.

Vert er að koma því á framfæri að stefnt er að breytingum á starfsviði einstakra starfsmanna og
mun verkefnaskipting taka breytingum í samræmi við það. Einnig er gert ráð fyrir
starfsmönnum í tímabundnar ráðningar eftir verkefnum. Ekki liggur fyrir starfslýsing fyrir þau
störf.
Fyrir hönd Þekkingarsetursins á Blönduósi,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri
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