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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 2018. 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 2018.

1.1. Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2017
Áhersla hefur verið lögð á verkefni á sviði textíls á árinu, en aukafjárveiting var veitt til
Þekkingarsetursins frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna þessa. Gerð var
samstarfsyfirlýsing við Heimilisiðnaðarsafnið um skráningu upplýsinga tengdum munum
safnsins í gagnagrunn. Unnið var að þróun rannsókna og áframhaldandi uppbygging náms og
textíllistamiðstöðvar í Kvennaskólanum í samstarfi við Textílsetur Íslands. Alls dvöldu
91 listamenn í Kvennaskólanum á árinu, þar að meðal þrír textíllistamenn frá Norðurlöndum
og Eystrasaltsríkjum sem hlutu styrk frá Kulturkontakt Nord. Nemendur Listaháskóla Íslands
komu í starfsnám í Kvennaskólann á árinu auk nemenda frá Håndarbejdes Fremmes UCC í
Danmörku.
Þann 1. september 2017 hófst hagnýtt rannsóknarverkefni Bridging Textiles to the
Digital Future sem hlaut styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís. Í verkefninu felst m.a. skráning á
vefnaðarmunstrum sem tilheyra Textílsetri Íslands, Heimilisiðnarsafninu ofl. í rafrænan
gagnagrunn auk miðlun sérþekkingar á TC2 rafrænum vefstól.
Þekkingarsetrið

var samstarfsaðili

Ferðamálafélags

A-Hún,

Blönduósbæjar,

Húnavatnshrepps og Skagabyggðar við átaksverkefni á sviði ferðamála, en vinnuaðstaða
ferðamálafulltrúans í A-Hún er nú í Kvennaskólanum. Starfsmenn Þekkingarsetursins höfðu
umsjón með námsveri, tóku þátt í undirbúningi Prjónagleði, prjónaráðstefna á vegum
Textílseturs Íslands, og stýrðu tilraunaverkefninu Heimsókn listamanna í skóla haustið 2017.
Verkefnið var unnið í samstarfi við Nes listamiðstöð og Textílsetur, en markmiðið var að efla
samstarf milli listamiðstöðva og skóla á svæðinu og gefa nemendum tækifæri til að kynnast
fjölbreytileika

listanna

frá

mismunandi

menningarheimum.

Starfsmenn komu

einnig

að útgáfu The IceView, tímarit um bókmenntir og listir sem fjallar um verk rithöfunda og
listamanna sem ferðast til Íslands. Ekki hefur tekist að þróa samstarfsverkefni við
Heimilisiðnaðarsafnið og Hólaskóla – Háskólinn á Hólum á árinu eins og áætlað var. Stefnt er
á að vinna áfram að þeim verkefnum 2018.
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1.2. Starfsáætlun 2018
Reynsla undanfarinna ára hefur leitt í ljós að helstu sóknarmöguleikar Þekkingarsetursins eru á
sviði textíls og strandmenningar og miðast starfsáætlun við það. Einnig hafa skapast tækifæri á
sviði ferðamála með aukinni starfsemi Ferðamálafélags A-Hún. Stefnt er að áframhaldandi
stefnumótunarvinnu og samþættingu textíltengdra starfsemi í Kvennaskólanum. Gert er ráð
fyrir breytingu í starfsmannahaldi, s.s. ráðningu á forstöðumanni og breyting á starfssviði
núverandi framkvæmdastjóra Þekkingarsetursins og Textílsetur Íslands.
Aðsókn að textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum er að aukast og mikilvægt að vinna markvisst
að uppbyggingu starfs- og vinnuaðstöðu á staðnum. Er sú vinna í fullum gangi. Gert er ráð
fyrir áframhaldandi samstarfi við aðrar listamiðstöðvar og tengda starfsemi bæði innanlands og
utan og þróun verkefnis tengt langtímadvöl listamanna í gamla bænum á Blönduósi.
Áhersla mun áfram verða lögð á samstarf við skóla og fræðslumiðlun á sviði textíls auk
framvindu rannsóknaverkefnis sem nú þegar er í vinnslu. Stefnt er á að halda list-og
menningarráðstefnu á Blönduósi í lok apríl og Prjónagleði, ráðstefnu fyrir áhugafólk um prjón
á vegum Textílsetursins sem verður haldið í þriðja skipti 8. - 10. júní 2018. Nemendur
frá Concordia háskóla í Montreal, Kanada, munu dvelja í listamiðstöðinni í júní 2018 og fá
kennslu

frá sérfræðingum

á

sviði

textíls,

Ragnheiðar Bjarkar Þórsdóttur og

Jóhönnu E. Pálmadóttur. Áfram verður unnið að eflingu menntunar og háskólanáms í samstarfi
við Farskóla Norðurlands vestra og þróun rannsókna- og nýsköpunarverkefna á sérsviðum
setursins.

Prjónagleði 2017.

TC2 rafrænn vefstóll í Kvennaskólanum.
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2. Almennur rekstur og starfsmannahald
2.1. Almennur rekstur
Gert er ráð fyrir að rekstrarfjármunir ársins 2018 verði nýttir að fullu og þar að auki óráðstafað
fé frá 2017. Unnið verður eftir verkefna- og starfsáætlun eins og kostur er.

2.2. Starfsmannahald
Árið 2018 er gert ráð fyrir að eftirfarandi starfsmenn muni vinna við stofnunina:
Forstöðumaður í fullu starfi, tveir verkefnastjórar á sérsviðum setursins auk sérfræðings sem
hefur umsjón með rannsóknarverkefni á sviði textíls. Einnig er gert ráð fyrir starfsmönnum á
vegum Þekkingarsetursins og samstarfsaðila í tímabundnum verkefnum.

3. Fjármál
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins vegna ársins 2018 eru 33.571.531 kr. sem m.a.
samanstendur af framlagi frá ríkinu, styrkjum og verkefnatekjum.

3.1. Fjárhagsáætlun 2018

Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2018 eru eftirfarandi:
Tekjur
Samningur við ríkið 2018
Tekjur / framlög vegna
verkefna
Styrkir

21.600.000
9.301.531
2.000.000

Aðrar tekjur

670.000

Tekjur samtals:

33.571.531

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

16.787.500
11.091.531
5.692.500
33.571.531

Samtals:

0
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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. Upplýsingar um textíllistamiðstöð eru einnig aðgengilegar á
heimasíðu Textílsetursins, www.textilsetur.com. Unninn var sýningarbæklingur af verkum
listamanna sem dvöldu í listamiðstöðinni sumarið 2017 sem verður nýtt sem kynningarefni.
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
tekur þátt í menntunar- og menningartengdum viðburðum á svæðinu og sendir fulltrúa á
ráðstefnur tengdum sérsviðum setursins og á ársfund þekkingarsetra landsins sem haldinn
verður í Vestmannaeyjum á árinu.

5. Starfsaðstaða Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið er til húsa í Kvennaskólanum á Blönduósi. Það er yfir 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 og finna endanlega staðsetningu fyrir TC2 rafræna
vefstólinn. Hann er staðsettur í húsakynnum sem tilheyrir Kvennaskólann sem þarfnast
viðhalds. Unnið hefur verið að endurnýjun einbýlishússins Árbraut 33 sem tilheyrir
Kvennaskólinn, en stefnt er að leiga það út til listamanna að endurnýjun lokinni.
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 rekið af
Húnavatnshreppi og Blönduósbæ sem starfsmenn Þekkingarsetursins hafa umsjón með. Í
Kvennaskólanum er einnig starfsaðstaða ferðamálafulltrúa í A-Hún, en Ferðamálafélagið leigir
þar skrifstofu.
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6. Verkefnaáætlun 2018
Árið 2018 verður áhersla lögð á eftirfarandi verkefni:
Nýsköpun / rannsóknir á sviði textíls
•

,,Textile Arts Incubator”: 2017 hófst vinna við þróun verkefni vegna langatímadvalar
listamanna í gamla bænum á Blönduósi. Í því felst að skapa umhverfi þar sem
ákveðinn fjöldi listamanna getur leigt vinnuaðstöðu og búið á staðnum í u.þ.b. tvö ár
auk þess að geta fengið faglega aðstoð til að þróa nýjar vörur og/eða stofna fyrirtæki.
Listamenn mundu hafa m.a. aðgengi að sérfræðingum

á sviði textíls í

Kvennaskólanum. Hugmyndin verður kynnt á lista- og menningarráðstefnu sem
haldinn verður í apríl 2018.
•

,,Bridging textiles to the digital future”: Um er að ræða samstarfsverkefni
Þekkingarsetursins og Textílsetur Íslands. Í því felst skráning og þýðing á
vefnaðarmunstrum sem
Heimilisiðnaðarsafninu

tilheyra
í

rafrænan

m.a.

Vinum

Kvennaskólans

gagnagrunn, uppsetning vefsvæðis

þar

og
sem

munstrin verða aðgengileg fyrir textíllistamenn, hönnuði og nemendur á sviði textíls
og miðlun sérþekkingar á TC2 rafrænum vefstól sem staðsettur er í Kvennaskólanum.
Verkefnið hófst 1. september 2017 og er áætlað til þriggja ára. Það hlaut styrk frá
Tækniþróunarsjóði Rannís.

Efling menntunar
•

Starfsnám fyrir list/textílnema: Hópur nemenda frá Listaháskóla Íslands mun dvelja í
viku starfsnámi í Kvennaskólanum í janúar 2018 í sjöunda skipti og fá kennslu frá
sérfræðingum setursins. Samræður hafa verið við Myndlistaskólann um þá stefnu að
koma á svipuðu fyrirkomulagi. Nemendahópur frá Concordia háskóla í Montreal mun
dvelja í listamiðstöðinni í júní og fá kennslu frá sérfræðingum á sviði textíls.
Nemendur hafa aðgang að rafrænana vefstólnum.

•

Umsjón með námsveri og þróun námskeiða: Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa
umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum. 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 námskeiða í samstarfi við Farskóla NV og Ferðamálafélag
A-Hún.
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Fræðslumiðlun

•

Lista- og menningarráðstefna: Stefnt er á að halda tveggja daga ráðstefnu í lok apríl
2018 á Blönduósi fyrir listamenn, starfsmenn á sviði menningar og frumkvöðla úr
skapandi greinum. Markmið verkefnisins er að skapa vettvang fyrir listamenn og
starfsmenn á sviði menningar á Norðurlandi vestra til að koma saman, deila reynslu,
ræða hlutverk lista og menningar á breyttum tímum, ferðaþjónustu og tækifæri sem
liggja t.d. í framleiðslu handverks og eflingu menningarlífs á svæðinu.

•

Prjónagleði: Þekkingarsetur er samstarfsaðili Textílseturs Íslands um Prjónagleði,
ráðstefnu um prjón sem haldin verður í þriðja skipti á Blönduósi í júní 2018. Í boði
verða námskeið og fyrirlestrar á ýmsum sviðum tengdum prjóni, spuna og sögu ullar
og ullarvinnslu á Íslandi. Prjónagleði er vettvangur 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. Starfsnemi í viðburðastjórnun frá Háskólann á Hólum hefur verið fengið til
samstarfs. Prjónagleði var valin eitt af verkefnum Afmælisnefndar vegna 100 ára
fullveldis Íslands og hlaut styrk m.a. til að halda prjónasamkeppni þar sem markmiðið
verður að draga fram samlíkingu milli fortíðar og nútíðar í sögu lands og þjóðar.

•

Heimsóknir listamanna í grunnskóla á Norðurlandi vestra: Stefnt er á að halda
samráðsfund í byrjun árs til að ræða árangur heimsókna listamanna í grunnskóla sem
Þekkingarsetur stoð fyrir árið 2017 og athuga hvort hægt sé að endurtaka verkefnið.
Markmið er að nýta þá þekkingu sem kemur með listamönnum sem dvelja í
listamiðstöðvum á Norðurlandi vestra til að miðla til samfélagsins.

•

The IceView: Þekkingarsetur, samhliða Nes listamiðstöð, tekur í þriðja skipti þátt í
verkefni um útgáfu tvítyngds tímarits um listamenn og listir á Norðurlandi vestra.
Tímaritið er gefið út af Nlist samtökum og ekki í hagsmunaskyni. Það kemur út bæði
rafrænt (www.theiceview.com) og sem prentað eintak. Tvær útgáfur hafa verið gefin
út hingað til, en tímaritið er nú þegar fáanlegt í fjöldi bókabúðum innanlands og
erlendis, þar að meðal McNally Jackson í New York. Framlag Þekkingarseturs er í
formi vinnuframlags auk aðgangs að textíllistamiðstöð í Kvennaskólanum.

Önnur starfsemi
•

Þýðingar/túlkun: Starfsmenn setursins hafa annast þýðingarverkefni á ensku og þýsku
fyrir 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.
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7. Verkefnaskipting starfsmanna árið 2018
Áður töldum verkefnum er skipt á milli starfsmanna eins og hér segir:
Katharina A. Schneider, verkefnastjóri. Verkefnastjórn og verkefnaþróun, umsjón með
kynningarmálum, þýðingum og námsveri í Kvennaskólanum.
Jóhanna Erla Pálmadóttir, verkefnastjóri. Umsjón með textíltengdum verkefnum setursins
og kennslu á sviði textíls.
Melody Woodnutt, verkefnastjóri. Umsjón með lista- og menningarráðstefnu.
Ragnheiður Björk Þórsdóttir, sérfræðingur. Umsjón með rannsóknaverkefni á sviði textíls.

Gert er ráð fyrir ráðningu forstöðumanns í fullu starfi snemma á árinu sem m.a. ber ábyrgð á
daglegri rekstri setursins.

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