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Náttúruleg umhirða - 
án aukaefna
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Lærðu að búa til þínar eigin snyrtivörur, án allra óæskilegra aukaefna og á einfaldan 
hátt.
Farið verður yfir nokkur óæskileg efni sem eru notuð í flestum búðarkeyptum 
snyrtivörum og hvaða skaðlegu áhrif þau kunna að hafa á heilsu fólks. Einnig verður 
fjallað um virkni nokkurra ilmkjarnaolía sem henta vel til gerðar heimatilbúinna 
snyrtivara. 
Þátttakendur munu gera sitt eigið tannkrem og svitalyktareyði á námskeiðinu. 
Öll námskeiðsgögn eru innifalin ásamt uppskriftum til að gera heimilið 
aukaefnalaust.

Eva Hlín Alfreðsdóttir
8.900 kr.
22. september / kl. 19:00 - 22.00 

sept

Veigar garðsins, frá 
ræktun til víngeymslu
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Þátttakendur öðlast færni í að útbúa sitt eigið vín, svo sem úr rabarbara, myntu, 
túnfíflum, rauðrófum, rifs- og sólberjum auk berja sem vaxa villt hérlendis.   Þá 
verður fjallað um heimagerða snafsa, líkjöra og rjómalíkjöra sem allir geta útbúið. 
Þátttakendur fá allar leiðbeiningar og uppskriftir útprentaðar auk þess sem í boði 
verður að smakka á veigum garðsins.  
Lífrænt eða vistvænt ræktað og heimagert úr garðinum, er og var hluti af sjálfbærni 
í íslensku samfélagi. 
Fjallað verður um sögu, ræktun og nýtingu rabarbara og víngerð úr rabarbara 
hérlendis frá lokum 19. aldar til dagsins í dag. Einnig kynntar helstu berjategundir 
og yrki sem eru í ræktun hérlendis.  Þá eru nokkur góð ráð til að fá sem mesta og  
besta uppskeru úr garðinum.
Valborg Einarsdóttir er garðyrkjufræðingur og áhugamanneskja um víngerð úr 
eigin afurðum, ræktun og nýtingu rabarbara og annarrar uppskeru úr garðinum. 
Til að undirbúa sig fyrir námskeiðið eru væntanlegir þátttakendur hvattir til að 
taka upp rabarbarann um leið og hann er fullþroskaður, þvo, sneiða í u.þ.b. 2-3 cm 
og frysta.  
Ber má þvo og frysta.  Nægjanlegt er að skola af myntu og frysta síðan.

Valborg Einarsdóttir, garðyrkjufræðingur
13.500 kr.
21. september / kl. 17:00 - 21:00 

sept
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Enskunámskeið - 
framhald
Þórshöfn / Menntasetrið

Haldið verður áfam með enskukennslu sem undirbýr nemendur til venjulegra 
daglegra samskipta á ensku. Markmiðið er að geta átt samskipti á ensku og 
æfa sig í að tala enskuna í alvöru verkefnum og aðstæðum. Lögð er áhersla á 
talmál, hlustun, lestur og skrift ásamt því að nemendur öðlast hagnýta þekkingu á 
málfræði og orðaforða. Frábært námskeið fyrir þá sem eru óöruggir að tala ensku 
og langar til að bæta kunnáttu sína og öðlast meira sjálfstraust.

Halldóra Sigríður Ágústsdóttir
27.000 kr.
Kennt tvisvar í viku frá kl. 19:00 - 21:00.
Hefst þegar þátttöku er náð. 

sept

Textaskilti
Þórshöfn / Menntasetur og Raufarhöfn / Skólahús 

Langar þig að gera þitt eigið skilti með hnyttnum texta eða fallegu ljóðabroti 
fyrir heimilið? Eða langar þig til að gera fallegar jóla- og tækifærisgjafir? Á þessu 
námskeiði verður kennd skemmtileg og einföld aðferð við skiltagerð. Gerð verða 
tvö falleg skilti með texta og leturgerð að eigin vali. Hægt að fá gamalt og veðrað 
útlit ef fólk vill. Gott er að vera undirbúin með texta en þó ekki nauðsynlegt.

Anita Karin Guttesen
9.500 kr.
Þórshöfn 17. september
Raufarhöfn 22. október
Kl. 09:00 - 14:00

sept
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Saumavélanámskeið
Kópasker / Skólahús

Áttu saumavél sem þú kannt lítið sem ekkert á? 
Þá er þetta námskeið fyrir þig.
Markmið námskeiðsins er að öðlast meiri færni á saumavélar. Hver þátttakandi 
kemur sem eigin saumvél og á það bæði við um venjulega heimilisvél eða overlock 
vél. Auk þess koma þátttakendur með efni og tvinna, glósubók og penna.

Guðrún Erla Guðmundsdóttir, fatahönnuður
5.000 kr.
13. október kl. 18:00 - 21:00

sept
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Stjörnuskoðun fyrir 
byrjendur
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Á námskeiðinu er fjallað um fyrirbæri á næturhimninum og meðferð sjónauka 
og annars búnaðar sem notaður er við stjörnuskoðun.  Í lok námskeiðsins 
er farið í stjörnuskoðun þar sem þátttakendur eiga kost á að mæta með eigin 
stjörnusjónauka. 
Námskeiðið er ætlað 13 ára og eldri. Ef foreldri og barn koma saman á námskeiðið 
greiðir foreldrið bara námskeiðsgjald. 

Sævar Helgi Bragason og Gísli Már 
Árnason, frá Stjörnuskoðunarfélagi 
Seltjarnarness
11.000 kr.
28. september / kl. 17:00 - 22:30 

sept

TEACCH
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Námskeiðið er byggt á hugmyndafræði TEACCH (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication handicapped Children).

Hverjum ætlað?
Aðstandendum og fagfólki sem starfa með börnum og ungmennum með einhverfu, 
í skólum, á sambýlum, eða hvar sem einstaklingar með einhverfu búa og starfa.  

Markmið
Að þátttakendur fái innsýn í hugmyndafræði TEACCH  og læri grunnatriði 
skipulagðrar kennslu og vinnubragða. Geti tekið þátt í uppbyggingu og notkun 
skipulagsins í skóla eða vinnustað og/eða á heimilinu. 

Nánari lýsing
Kynning á hugmyndafræði TEACCH og Skipulagðrar kennslu. Fjallað verður um 
hvernig aðferðir Skipulagðrar kennslu taka tillit til þeirrar skerðingar á taugaþroska  
sem fylgir einhverfu, s.s. skerðing í boðskiptum og félagslegum samskiptum. 
Námskeiðið byggir á fyrirlestrum, mynddæmum, umræðum og þjálfun þátttakenda. 
Skipt er upp í hópa og útbúin vinnusvæði þar sem þátttakendur fá að æfa sig með 
nemendum á ólíkum aldri, sem eru öll með einhverfu.  

Sigrún Hjartardóttir, sérkennari og einhverfuráðgjafi og Áslaug 
Melax leikskólasérkennari og einhverfuráðgjafi.
Fagaðilar - 36.000 kr
Foreldrar og nánir aðstandendur - 11.000 kr
29. og 30. september/ kl.  10:00 - 15:30

sept



Víravirki 
Byrjendanámskeið
Laugar / Seigla

Á  námskeiðinu er farið í allar helstu undistöðuaðferðir við vinnu á víravirki. 
Víravirkið byggir á aldagömlum  hefðum við þjóðbúningagerð en hefur komið sterkt 
inn í skartgripagerð á síðustu árum. 
Byrjað verður á að smíða einn hlut annað hvort blóm eða kross, og farið í gegnum 
ferlið frá A-Ö.  Efni í einn hlut er innifalið og gott er að koma með glósubók og 
penna. Það þarf ekki að koma með nein verkfæri. Eina sem er nauðsynlegt er full 
krukka af þolinmæði og haldapoki af gleði og jákvæðni .

Júlía Þrastardóttir, gullsmíðameistari
25.000 kr.
15. og 16. október / kl. 10:00 - 15:00

 okt
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Bjórskóli 
Bjórakademíunnar
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Skemmtilegt en fyrst og fremst fræðandi námskeið þar sem er farið í gegnum sögu 
bjórsins ásamt því að fara á skilgreinilegan máta í gegnum bruggferlið. Hráefnið 
er tekið fyrir og útskýrt hvaða áhrif mismunandi hráefni hefur á framleiðslu 
bjórsins. Að lokum er hinn verklegi partur námskeiðsins þar sem smakkaðir eru 
5 mismunandi bjórstílar og farið í gegnum hvað einkennir þá og hvar munurinn á 
þeim liggur. 

Hinrik Carl Ellertsson
11.800 kr.
6. október / kl. 20:00 - 22:00

 okt

Zumba fitness
Lundi / Íþróttahús og Þórshöfn / Íþróttahús

Ef þú hefur gaman að dansi í takt við góða tónlist og vilt jafnvel svitna aðeins á 
meðan þá gæti Zumba verið fyrir þig. Zumba er í grunninn einföld spor í takt við 
Suður-Ameríska tóna þar sem líkamsrækt er fléttað saman við en auk þess er 
Zumba gleði, brennsla og frábær skemmtun. Mikið er um endurtekningar í Zumba 
og þess vegna á fólk yfirleitt auðvelt með að ná sporunum. Og síðast en ekki síst: 
Zumba er fyrir ALLA!

Jóhanna Svava Sigurðardóttir, Zumbakennari
9.000 kr.
Lundur: 5. október kl. 20:00. Kennt 6 miðvikudaga
Þórshöfn: Hefst 7. október kl. 19:00. Kennt tvær helgar. 
Laugardaga og sunnudaga kl. 13:00

 okt



Leirlistarnámskeið
Listasmiðjan á Laugum

Bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Á námskeiðinu er farið í helstu aðferðir við 
leirmótun. Kenndar grunnaðferðir í mótun leirs og farið í gegnum ferlið frá mótun til 
brennslu og glerjunar viðfangsefnisins. Unnið verður með steinleir og þátttakendur 
vinna frjálst að nytjahlutum eða skúlptúrum sem þeir fylgja svo úr hlaði og fá með 
heim í lok námskeiðs.  Í vetur verður boðið upp á opinn tíma á verkstæðinu  á 
miðvikudögum frá kl. 18:00 -  20:00 fyrir þátttakendur á námskeiðinu. Láta þarf 
vita með dagsfyrirvara. 

Anita Karin Guttesen
38.000 kr.
Alla sunnudaga í október frá kl. 09:00 - 12:00, alls 5 skipti

 okt
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Veðurfræði og 
útivist
Húsavík / Þekkingarsetur Þingeyinga

Kennd verða áhrif fjalla og landslags á veður, einkum vinda, úrkomu og skýjafar. 
Farið er í megineinkenni veðurfars á Íslandi á öllum árstímum, hvernig hiti og vindur 
breytist með hæð. Þá er fjallað um jöklaveðráttu, skafrenning og megingerðir 
þoku. Leiðbeiningar eru gefnar um aðgengilegar veðurspár, hverjar gagnast vel og 
hverjar síður fyrir ferðalanga í misjöfnu veðri.

Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur
9.000 kr.
24. október / kl. 17:30 - 21:30 

 okt

Movie maker
Þórshöfn / Menntasetur

Átt þú fullt af myndböndum sem þú hefur tekið í gegnum tíðina og eru hér og 
þar í tölvunni og símanum? Skipulagið í hálfgerðu rugli og þig langar til að gera 
eitthvað skemmtilegt með þetta efni? Eða langar þig til að taka ný og skemmtileg 
myndbönd, til dæmis fyrir einhverja viðburði? Þá er þetta námskeið sem gæti komið 
þér af stað. Með Movie Maker er hægt á auðveldan hátt að setja saman myndbönd 
úr ólíkum áttum, setja inn texta og tónlist og ýmislegt fleira. Farið verður yfir hvert 
atriði fyrir sig og við ljúkum svo ferlinu með því að vista nýja myndbandið á öruggan 
máta og æfum okkur í að t.d. birta á netinu eða vista á minnislyklum.
Þátttakendur komi með sínar eigin tölvur og minnislykla.

Vilborg Stefánsdóttir
6.000 kr.
Okt, hefst þegar næg þátttaka næst.
Kennt í 2 skipti, 80 mín. í senn.

 okt



Námskeiðsmatseðill í 
Seiglu - Laugum

Kransagerð úr lyngi
Efnivið í kransinn er safnað í nágrenni Seiglu og krans gerður í framhaldinu. 
Þátttakendur komi með blómavír og kransahring. 

Leiðbeinandi er Laufey Skúladóttir.
8. september / kl. 16:00 - 20:00
8.000 kr.

Vattarsaumur og nálargerð fyrir vattarsaum

Smíðuð nál úr tré eða horni og einfaldur vattarsaumur kenndur. Efnisgjald innifalið.

Leiðbeinandi er Guðrún Á Steingrímsdóttir
10. september / kl. 09:00 - 13:00
8.000 kr.

Útskurðarnámskeið

Bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Grunnatriði útskurðar kennd, jafnframt 
leiðbeint um gerð flóknari verkefna.  Þátttakendur kaupa efnivið af kennara á 
staðnum 500  -  2.000 kr. 

Leiðbeinandi er Jón Hólmgeirsson
16. og 18. september, alls 12 tímar.
17.000 kr. 

Myndlistarnámskeið

Bæði fyrir byrjendur og lengra komna, leitast er við að mæta þátttakendum þar sem 
þeir eru staddir, grunnatriði myndlistar kynnt, lita og formfræði, val á fyrirmyndum, 
myndbygging og fjarvídd. Þátttakendur mæti með pensla, blindramma eða annað 
til að mála á. Afnot af litum innifalið.

Leiðbeinandi er Trausti Ólafsson
Hefst í september þegar náðst hefur í hóp. Miðvikudagar kl. 17:30 - 20:30.
19.000 kr

sept 
/ okt
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Eftirtalin námskeið verða í boði í Seiglu í september og október



Helstu verkefni fræðslusjóðanna eru stuðningsverkefni, þróunar- og hvatingaraðgerðir í starfsmenntun. Sjóðunum er ætlað að 
styrkja rekstur námskeiða og stuðla að nýjungum ásamt því að veita einstaklingum, verkalýðsfélögum, fyrirtækjum, stofnunum og 
atvinnurekendum beina styrki vegna sí- og endurmenntunar.

Þú kemst alltaf 
í bankann á L.is
Farsímabanki Landsbankans hefur fengið nýtt 
útlit og viðbætur sem veita þér enn betri yfirsýn yfir 
fjármálin. Á L.is geturðu framkvæmt allar helstu 
bankaaðgerðir og þarft engan auðkennislykil.

Í Netbankanum og Appinu getur þú sinnt 
fjármálunum hvar og hvenær sem þér hentar.

Við bjóðum góða 
þjónustu í fjallaloftinu

Appið og Netbankinn

Kynntu þér Appið og Netbankann  
á islandsbanki.is

Hvaða námskeið langar þig á?

Við getum boðið upp á nánast hvaða námskeið sem er. Hefur 
þú séð námskeið auglýst fjarri heimahögum sem þig langar á?
Láttu okkur vita og við reynum að bjóða upp á það hérna á 

starfssvæðinu okkar.
 

Flest okkar námskeið eru styrkhæf hjá stéttarfélögum. Munið 
að kanna ykkar rétt þegar þið skráið ykkur á námskeið.

Hægt er að skrá sig á námskeiðin með því að 
hringja í síma 464 -  5100 á skrifstofutíma 
eða á heimasíðu Þekkingarnetsins: 

www.hac.is


