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 Samantekt 

 

Tafla 1  Samantekt helstu talna sem koma fyrir í starfsáætlun 2015 

 

Áætlun um rekstrartekjur og rekstrargjöld 

 2015 2014  

 Áætlun Áætlun  

Rekstrartekjur  69.296.990,- 57.980.300,-  

Rekstrargjöld  69.720.000,- 60.190.770,-  

Niðurstaða 576.990,- -1.050.470,-  

 

Styrkir og framlög 

 2015 2014  

 Áætlun Áætlun  

Mennta- og menningarmálaráðun. 31.100.000,- 30.800.000,-  

Rannís – Umsókn -  Ísl. Fyrir útl. 1.500.000,-      1.123.000,-  

Fræðslusjóður - námsleiðir 10.500.000,- 11.710.000,-  

Fræðslusjóður – náms- og starfsr. 3.900.000,- 3.624.700,-  

Fræðslusjóður - raunfærnimat 2.088.800,-   

Fjölmennt - námskeið 750.000,-     2.000.000,-  

Stofnaðilar – áætlun  1.505.600,- 1.505.600,-  

Menntun núna í Norðvesturkj. 1.002.590,-   

 52.346.990,- 50.763.300,-  

 
Starfsmannahald og húsnæði  

 

 2015 2014  

Stöðugildi* 5 4,625**  

Starfsmenn 6 6  

Húsnæði 102,1 m2 102,1 m2  

    

*Ef það tekst að ráða inn náms- og starfsráðgjafa fjölgar stöðugildum í 6 

(Samþykkt stjórnar). 
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 Um Farskólann 

Stofnun og stofnaðilar 

Farskólinn – miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra var formlega stofnaður á 

Sauðárkróki 9. desember árið 1992 og fékk við það sína eigin skipulagsskrá. Farskólinn 

varð sjálfseignarstofnun árið 1998. Markmið Farskólans eru meðal annars að efla endur- 

og símenntun á Norðurlandi vestra, greina þarfir fyrir fræðslu og standa fyrir hvers konar 

námi. 

 

Núverandi stofnaðilar að Farskólanum eru: Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, 

Blönduósbær, sveitarfélagið Skagaströnd, Skagabyggð, Akrahreppur og sveitarfélagið 

Skagafjörður. Stéttarfélagið Samstaða og Aldan stéttarfélag, Starfsmannafélag 

Skagafjarðar, Verslunarmannafélag Skagfirðinga, Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, 

Fisk Seafood hf, Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og Hólaskóli – háskólinn á Hólum. 

Stofnaðilar eiga allir fulltrúa í fulltrúaráði sem kemur saman tvisvar á ári.  

 

Stjórn og varastjórn 

Núverandi stjórn var kjörin til tveggja ára, á aðalfundi 2013. Í stjórn sitja: Ásgerður 

Pálsdóttir, formaður, Guðrún Sighvatsdóttir, ritari, Inga Huld Þórðardóttir, Ingileif 

Oddsdóttir og Erla Björk Örnólfsdóttir. Varamenn í sömu röð og aðalmenn eru: Þórarinn 

Sverrisson, Herdís Klausen, Hörður Ríkharðsson, Þorkell Þorsteinsson og Sólrún 

Harðardóttir.  

 

Starfsmenn Farskólans 2015 eru:   

 Aðalheiður Reynisdóttir, náms- og starfsráðgjafi, starfar sem verktaki. 

 Bryndís Kristín Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri (100%). 

 Gígja Hrönn Símonardóttir, þjónustustjóri (80%). 

 Halldór B. Gunnlaugsson, verkefnastjóri námskeiða og háskólanáms (100%). 

 Jóhann Ingólfsson, tækni- og verkefnastjóri námskeiða og háskólanáms 

(100%). 

 Ólafur Bernódusson, verkefnastjóri og náms- og starfsráðgjafi. Ólafur er  

verkefnaráðinn í samvinnu við sveitarfélagið Skagaströnd (12,5%). 

 

Árið 2015 er gert ráð fyrir fimm til sex stöðugildum hjá Farskólanum. 
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Húsnæði og leigusali  

Skrifstofur Farskólans eru við Faxatorg á Sauðárkróki. Leigusali er sveitarfélagið 

Skagafjörður. Farskólinn leigir tvær skrifstofur, geymslu og fundarherbergi, samtals 68,0 

m2 auk 34,1 m2 í sameiginlegu rými. Á Faxatorgi er einnig námsver háskólanema. 

 

Farskólinn leigir kennsluhúsnæði af sveitarfélögum á Norðurlandi vestra undir námskeið; 

bæði í námsverum, námsstofum og skólum. Sveitarfélögin sjá um rekstur námsveranna.  

 

Ekki eru fyrirhugaðar breytingar á húsnæði Farskólans árið 2015. 

 

Farskólinn starfar samkvæmt lögum nr. 27, 31. mars 2010. Samkvæmt  nýjum samningi 

við Mennta- og menningarmálaráðuneytið fær Farskólinn 31.1 milljónir króna í 

rekstrarstyrk árið 2015. Samkvæmt samningnum um ráðstöfun rekstrarframlags í 

fjárlögum er gert ráð fyrir að „minnst 66% framlags ... fari í reglubundinn rekstur 

framhaldsfræðslu, sbr. 9. grein laga um framhaldsfræðslu“. Farskólinn gerir ráð fyrir að 

34% framlags fari til háskólanáms, þar á meðal í eitt stöðugildi eins og samningur í 

gegnum svokallaða Norðvesturnefnd (2008) gerir ráð fyrir. 

 

Starfsáætlun Farskólans lýsir þeim verkefnum sem stefnt er að vinna árið 2015 á 

grundvelli skipulagsskrár og samnings við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Fræðslusjóð og Fjölmennt – fullorðinsfræðslu fatlaðra. 
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 Styrkir og vildargjöld árið 2015 

Staðan 

Í fjárlögum fyrir árið 2015 fær Farskólinn  31,1 milljónir króna til reksturs og verkefna. 

Tafla 2 sýnir áætlun um helstu framlög og styrki til Farskólans árið 2015. Framlögin eru 

verkefnatengd. Nánari grein verður gerð fyrir verkefnum síðar. 

 

Tafla 2.  Helstu framlög og styrkir til verkefna frá hinu opinbera til Farskólans árið 2014. 

Framlög frá Verkefni Framlög árið 2015 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti Farskólinn og háskólanám 31.100.000,- 

Rannís - Áætlun Íslenska fyrir útlendinga  Áætlun                   1.500.000,-   

Fræðslusjóður  Vottaðar námsleiðir 10.500.000,- 

Fræðslusjóður Náms- og starfsráðgjöf 3.900.000,- 

Fræðslusjóður Raunfærnimat 2.088.800,- 

Fjölmennt Til fræðslustarfs Áætlun                     750.000,- 

Stofnaðilar Vildargjöld Áætlun                  1.505.600,-  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti ,,Menntun núna í Nv kjörd.” Samkv.samningi   1.002.590,- 

Samtals  52.346.990,- 

 

Sjá nánar um markmið einstakra verkefna í kafla 4. 
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 Fræðslustarf  2015  - áætlun 

4.1 Námsskrár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins styrktar af 
Fræðslusjóði 

Staðan 

Á grundvelli samnings við Fræðslusjóð fékk Farskólinn úthlutað 11.710.000 kr. til vottaðra 

námsleiða FA árið 2014. Þær námsleiðir sem kenndar voru á árinu 2014 voru:  

 Skrifstofuskólinn – dagtími 

 Skrifstofuskólinn – kvöldtími 

 Nám og þjálfun (7) – seinni hluti  

 Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum (8) – fyrri hluti 

 Grunnmenntaskólinn (25%) – hluti af Fisktækninámi 

Farskólinn endurgreiddi Fræðslujóði 37.000 kr. í febrúar 2015 þar sem ekki tókst að 

uppfylla skilyrði samnings.   

 

Framlag úr Fræðslusjóði vegna vottaðra námsleiða FA nam 11.673.000 kr. árið 

2014 eftir uppgjör. 

 

Markmið 2015 

Farskólinn sótti um, til Fræðslusjóðs, að kenna sex vottaðar námsleiðir árið 2015 fyrir 

samtals 15.450.000 kr. Fræðslusjóður samþykkti fjármagn til Farskólans að upphæð 

10.500.000 kr.  Áætlanir hafa breyst frá því að umsókn var send. Í upphafi árs 2015 eru 

eftirfarandi námsleiðir komnar af stað hjá Farskólanum. Sjá töflu 3. 

 

Tafla 3.  Námskrár sem kenndar verða samkvæmt endurskoðuðum markmiðum 2015. 

Heiti námskrár Lengd Framlag 
Námsmenn 

áætlun 

Nám og þjálfun (8) – seinni hluti - fjarkennt 150 kest  2.040.000,- 10 

Grunnmenntaskólinn (bókl. hluti fisktækni) 75% 225 kest 3.060.000,- 13  

Skrifstofuskólinn - fjarkennt 240 kest 3.270.000,- 10 

Opin smiðja málmur í samstarfi við FNV 120 kest    1.960.000,- 10 

Óráðstafað  170.000,-  

Samtals 735 kest 10.500.000 kr 43 námsm. 

 

Umsjón:  

Halldór B. Gunnlaugsson, Jóhann Ingólfsson og Bryndís Þráinsdóttir. 
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4.2 Önnur námskeið – Gagn og gaman – starfstengt nám  

Staðan: Árið 2014 voru haldin samtals 49 námskeið hjá Farskólanum að meðtöldum 

vottuðum námsleiðum FA.  

 

Markmið 2015  

 Að greina þarfir fyrir fræðslu á svæðinu með sérstaka áherslu á starfsfólk 

í ferðaþjónustu og matvælaiðnaði í samstarfi við „Menntun núna í 

Norðvesturkjördæmi“. 

 Að bjóða upp á fjölbreytt úrval námskeiða; sem tengjast störfum og 

tómstundum íbúa.  

 Að halda að lágmarki 50 almenn námskeið fyrir utan vottaðar námsleiðir 

FA.  

 

Árið  2015 verður lögð áhersla á eftirtalda námskeiðsflokka  

 Starfstengd námskeið:  

o Ferðaþjónusta: Gert er ráð fyrir 12 – 14 námskeiðum fyrir þennan 

hóp. Þar af er búið að skipuleggja 12 námskeið sem hefjast í 

febrúar. 

 Gagn og gaman: Tölvur, tungumál, vorverkin, matur, sjálfstyrking, 

saumanámskeið,  handverk og fl.  

 

Umsjón  

Halldór B. Gunnlaugsson, Jóhann Ingólfsson og Bryndís Þráinsdóttir. 

 

Sjá nánar í Námsvísi Farskólans og á heimasíðu Farskólans: www.farskolinn.is og 

„Facebook“. 

 

 

4.3 Fjölmennt - fræðsla fyrir fatlaða 

Staðan 

Farskólinn og Fjölmennt gerðu með sér munnlegan samning um að Farskólinn skipulegði 

námskeið fyrir fatlaða og fengi greiðslur samkvæmt reikningi. Sami háttur verður hafður 

á árið 2015. Árið 2014 voru haldin 7 námskeið fyrir fatlaða. Öll voru þau haldin á 

Sauðárkróki. 

http://www.farskolinn.is/
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Markmið 2015 

Markmið 2015 eru að halda 6 – 8 námskeið fyrir fatlaða. Sem dæmi um námskeið á 

vorönn má nefna: Vorverkin í garðinum, myndlist og grillnámskeið. Farskólinn er í 

samstarfi við félagsþjónustur sveitarfélaga og þá sem starfa með fötluðum þegar kemur 

að því að auglýsa námskeiðin. 

 

Umsjón 

Verkefnastjórar Farskólans. 

 

4.4 Íslenska fyrir fólk af erlendu bergi brotið 

Staðan 

Árið 2014 voru haldin á Norðurlandi vestra 7 námskeið í íslensku fyrir fólk af erlendu bergi 

brotið. Þar af voru tvö sérstök tilraunanámskeið; annað haldið innan kjötafurðarstöðvar 

með aðstoðarkennara (túlki) og hitt almennt námskeið fyrir Pólverja, einnig með 

aðstoðarkennara eða túlki. Skýrslur vegna námskeiðanna voru sendar til þeirra sem 

málið varðar. 

 

Markmið 2015 

Stefnt er að því að halda tvö íslenskunámskeið á vorönn 2015 og tvö námskeið á 

haustönn. Gert er ráð fyrir 40 námsmönnum. 

 

Umsjón 

Jóhann Ingólfsson. 
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 Ráðgjöf og þjónusta 

5.1 Náms- og starfsráðgjöf styrkt af Fræðslusjóði 

Staðan 

Árið 2014 fékk Farskólinn úthlutað 3.624.700 kr. frá Fræðslusjóði til náms- og 

starfsráðgjafar. Aukafjárveiting kom til Farskólans í tengslum við „Menntun núna í 

Norðvesturkjördæmi“. 

Stjórn Farskólans ákvað vorið 2014 að ráða til Farskólans náms- og starfsráðgjafa í fullt 

starf til tveggja ára. Enginn náms- og starfsráðgjafi sótti um starf hjá Farskólanum þegar 

starfið var auglýst laust til umsóknar sumarið 2014 er þáverandi náms- og starfsráðgjafi 

lét af störfum. Farskólinn hefur því keypt þjónustu náms- og starfsráðgjafa í verktöku frá 

ágúst 2014. Árið 2014 voru áætluð 207 viðtöl hjá ráðgjafa en viðtölin urðu alls 293. 

Umframviðtöl voru tilkomin vegna raunfærnimatsverkefna. 

 

Markmið 2015 í náms- og starfsráðgjöf 

Fjölda áætlaðra viðtala 2015 má sjá í töflu 4. 

 

Tafla 4  Taflan sýnir áætlun um fjölda og tegundir viðtala árið 2015. 

Tegund viðtala Hver eining í kr. Fjöldi viðtala Verð 

Rafrænt viðtal 8.800,-  30 264.000,- 

Viðtöl á skrifstofu 24.000,- 125 3.000.000,- 

Viðtöl fjarlægð 100 km 28.800,- 10 288.000,- 

Viðbótarviðtöl 11.100,- 30 333.000,- 

Samtals:  195 3.885.000,- 

 

Umsjón 

Aðalheiður Reynisdóttir og Ólafur Bernódusson, náms- og starfsráðgjafar og fleiri. 
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5.2 Raunfærnimat 

Staðan  

Árið 2014 luku 28 einstaklingar raunfærnimati hjá Farskólanum. Tveir í skipstjórn, einn á 

móti viðmiðum í skrifstofugreinum, sautján á móti viðmiðum í Fisktækni og átta í 

matartækni. Samtals voru metnar 855 framhaldsskólaeiningar.Í lok ársins 2014 hófst 

vinna við að meta starfsmenn í þremur sláturhúsum á Norðurlandi vestra á móti námskrá 

í slátrun. 

 

Markmið 2015 

Gert er ráð fyrir að starfsmenn þriggja sláturhúsa á Norðurlandi vestra ljúki raunfærnimati 

á móti námskrá í slátrun. Samtals verða þetta rúmlega tuttugu einstaklingar þegar upp er 

staðið. Einnig er stefnt að því að raunfærnimeta á móti leikskólaliða- og 

stuðningsfulltrúabrú og fl. Sjá árangursmarkmið í töflu 5. 

 

Tafla 5.  Árangursviðmið í raunfærnimati árið 2015. 

Grein Hver eining í kr. Fjöldi eininga Samtals styrkur 

Ýmsar greinar 1.600,-  200 320.000,- 

Slátrun 1.600,- 453 724.800,- 

Leikskóla- og stuðningsfulltrúabrú 8.700,- 120 1.044.000,- 

Samtals:  773 2.088.800,- 

 

 

Umsjón  

Jóhann Ingólfsson og Aðalheiður Reynisdóttir og fl. 

 

 

5.3 Fræðslustjóri að láni - MARKVISS 

Markviss er aðferð til að vinna kerfisbundið að starfsmannaþróun í fyrirtækjum og 

stofnunum. Hjá Farskólanum hefur einn starfsmaður lokið Markviss þjálfun og tveir 

starfsmenn eru í þjálfun.  

 

Staðan 

Haustið 2014 hófust þrjú Markviss verkefni hjá Farskólanum í tengslum við „Fræðslustjóri 

að láni“. Verkefnin eru hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Blönduósi og Sauðárkróki og 

hjá sveitarfélaginu Skagafirði.  
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Markmið ársins 2015 

Þremur Markvissverkefnum í tengslum við „Fræðslustjóri að láni“ lýkur á vorönn 2015. 

Gert er ráð fyrir þremur verkefnum til viðbótar hjá sveitarfélögum á starfssvæði 

Farskólans. Áfram verður haldið við að kynna „Fræðslustjóra að láni“ og Markviss 

aðferðafræðina við greiningar á fræðsluþörfum. 

 

Umsjón: Bryndís Þráinsdóttir, Jóhann Ingólfsson og Halldór B. Gunnlaugsson. 
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 Háskólanám 

Árið 2002 hófst markviss miðlun háskólanáms á Norðurlandi vestra þegar Farskólinn 

gerði formlega samninga við háskóla og sveitarfélög til að tryggja aðgengi íbúa á 

Norðurlandi vestra að fjarnámi á háskólastigi. Árið 2008 var gerður samningur við 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið í gegnum Norðvesturnefnd um fjármögnun eins 

stöðugildis í Farskólanum til eflingar háskólanáms á svæðinu og er sá samningur enn í 

gildi samkvæmt fjárlögum 2015. 

 

Staðan  

Námsver og námsstofur eru á: Hvammstanga, Blönduósi, Skagaströnd og Sauðárkróki. 

Jóhann Ingólfsson hefur yfirumsjón með fjarfundabúnuðum, FS neti, prófatökum, 

prófyfirsetu og hefur einnig umsjón með Námsveri fjarnema á Sauðárkróki. Halldór B. 

Gunnlaugsson hefur umsjón með kynningarmálum vegna háskólanámsins, Námsveri 

fjarnema á Sauðárkróki, yfirsetu og fl. Náms- og starfsráðgjafi býður háskólanemum upp 

á námskeið þeim að kostnaðarlausu. 

 

Markmið 2015   

 Að miðla háskólanámi í fjarnámi í heimabyggð svo íbúar þurfi ekki að flytja 

á brott meðan á námi stendur og til að auka menntunarstig á Norðurlandi 

vestra. 

 Gefa út kynningarrit um háskólanám á Norðurlandi vestra vorið 2014 í 

samstarfi við háskólana.  

 Bjóða námskeið fyrir háskólanema.  

 

Umsjón  

Jóhann Ingólfsson og Halldór B. Gunnlaugsson. 
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 Tilraunaverkefnið „Menntun núna í Norðvestur-

kjördæmi“ 

Staðan 

Farskólinn tekur þátt í tilraunaverkefninu „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“. Þann 5. 

febrúar 2014 undirrituðu Farskólinn og Háskólinn á Bifröst samstarfssamning um 

verkefnið. Eitt af verkefnum samkvæmt samningnum var svokallaður fræðslu-

erindrekstur. Ráðinn var starfsmaður til Farskólans í hálft starf auk þess  sem starfshlutfall 

ritara var aukið í 80% til að verkefnastjórar gætu, ásamt náms- og starfsráðgjafa, farið út 

af örkinni til að sinna erindrekstrinum í fyrirtækjum og stofnunum. Samtals fóru 

erindrekarnir í um 90 heimsóknir á árinu 2014. 

Dæmi um verkefni í „Menntun núna í Norðvesturkjördæmi“ eru:  

 Raunfærnimat í fisktækni fyrir 17 starfsmenn FISK seafood hf í samstarfi 

við FISK, FNV og Fisktækniskóla Íslands.  

 Raunfærnimat fyrir slátrara í samstarfi við sláturhús á svæðinu og FNV. 

 Fisktækninám í samstarfi við FNV og Fisktækniskóla Íslands og fleira. 

Nánari grein verður gerð fyrir verkefninu í skýrslu þegar því er lokið. Skýrslan verður send 

til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

 

Markmið 2015 

Árið 2015 verður haldið áfram að fara og heimsækja fyrirtæki og stofnanir. Einn dagur 

vikunnar er merktur heimsóknum á útstöðvar Farskólans; Hvammstanga, Blönduós og 

Skagaströnd, til að hitta fólk, bjóða því upp á ráðgjöf, kynna raunfærnimat  og hvetja það 

til náms. 

 

Umsjón 

Bryndís Þráinsdóttir, Halldór Gunnlaugsson. Jóhann Ingólfsson og fleiri. 
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 Samstarf 

8.1 Samstarfsaðilar – Kvasir, Leikn, FNV. 

Farskólinn er aðili að Kvasi – samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva. Farskólinn 

er einnig aðili að Leikn – samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi. 

 

Farskólinn er einnig í góðu samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. 

Fjölbrautaskólinn metur námsleiðir FA, sem Farskólinn kennir til eininga við skólann auk 

þess sem FNV veitir ábendingar varðandi námsefni og útvegar leiðbeinendur þegar það 

á við og samvinna varðandi námskeið. Farskólinn og FNV skipuleggja saman 

Fisktækninám við FNV ásamt Fisktækniskóla Íslands eins og fyrr hefur verið nefnt. 

 

Farskólinn er í góðu samstarfi við aðra skóla, stéttarfélög, sveitarfélög og fyrirtæki og 

stofnanir á svæðinu. 

 

8.2 Samstarfsverkefni 2015 

Þróunarverkefnið „Árangur og ánægja í verslunarstörfum“ 

 

Staðan 

Farskólinn sótti um styrk til Fræðslusjóðs um að halda námskeið fyrir starfsfólk í verslun 

á Norðurlandi vestra. Styrkur að upphæð 977.000 kr. fékkst til verkefnisins „Árangur og 

ánægja í verslunarstörfum“. Ekki tókst að koma verkefninu af stað árið 2014. 

 

Markmið 2015 

 Námskeið fyrir starfsfólk í verslun á Norðurlandi vestra samkvæmt 

námskrá sem búið er að skrifa. 

 Skýrslu um verkefnið verður skilað til Fræðslusjóðs fyrir 1. júní 2015. 

 

Umsjón: Halldór B. Gunnlaugsson, Bryndís Þráinsdóttir.  
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8.3 Þátttaka í erlendum verkefnum 

„The European Flame“ 

 

Staðan 

Á vormánuðum 2013 ákvað Farskólinn að taka þátt í Evrópuverkefni (Grundtvig) sem 

fjallar um tungumálanám (autonomus vocabulary learning). Samstarfslöndin eru auk 

Íslands: Belgía, Holland, Svíþjóð, Austurríki og Pólland. Verkefninu lýkur árið 2015. 

Styrkur upp á 18.000€ fékkst til verkefnisins sem meðal annars felur í sér fjórar ferðir til 

þátttökulandanna fyrir alls 12 þátttakendur frá Farskólanum auk þess sem þátttökulöndin 

heimsækja Farskólann. Fyrsta ferð var farin í október 2013. Áfram var unnið í verkefninu 

árið 2014. 

 

Markmið 2015 

 Áframhaldandi vinna við að leggja fyrir kannanir er varða kennslu erlendra 

tungumála. 

 Lokafundur í Stokkhólmi í byrjun maí 2015. 

 

Umsjón: Halldór B. Gunnlaugsson. 
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 Gæðastarf – EQM 

Í janúar 2011 hófst formlega vinna við gæðamál hjá Farskólanum og gæðahandbók.  

 

Staðan 

Árið 2013 hóf starfsfólk Farskólans að vinna eftir Gæðahandbók. Þriðja úttekt frá BSI fór 

fram í október 2014. 

 

Markmið ársins 2015 er að 

 Þann 15. mars hefst endurskoðun gæðavísa. 

 Endurskoðun Gæðahandbókar lokið fyrir 1. júlí  2015. Nýtt tímabil hefst. 

 

Umsjón 

Bryndís Þráinsdóttir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Blaðsíða 18 af 20 

 

 Kynningarmál 

Staðan 

Farskólinn gefur út tvo námsvísa á ári; fyrir vor- og haustönn, þar sem námskeið eru 

auglýst og starfið kynnt. Auk þess heldur Farskólinn úti heimasíðu  og „Facebook“ síðu 

þar sem finna má upplýsingar um starfsemi Farskólans.  

 

Markmið ársins 2015 er að 

 Gefa út námsvísi í janúar 2015. 

 Gefa út kynningarblað fyrir háskólanám skólaárið 2015 – 2016. 

 Gefa út námsvísi vegna haustannar í ágúst 2015. 

 Kynna starfsemi Farskólans í fyrirtækjum og stofnunum. 

 Taka virkan þátt í fundum og verkefnum sem tengjast Norðurlandi vestra. 

 Skrifa vikulega nýjar fréttir inn á heimasíðu Farskólans. 

 Skrifa vikulega fréttir inn á „Facebook“ síðu Farskólans. 

 Skrifa fréttir á staðmiðlana um allt svæðið. 

 

 

Umsjón  

Bryndís Þráinsdóttir, Halldór B. Gunnlaugsson, Jóhann Ingólfsson, Gígja Símonardóttir 

og Aðalheiður Reynisdóttir. 
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Rekstraráætlun 2015 
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Sauðárkrókur í febrúar 2015 

 

 

__________________________________________ 

Bryndís Kristín Þráinsdóttir 

Framkvæmdastjóri Farskólans   

miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


