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Saumanámskeið fyrir byrjendur og 
lengra komna.
Viltu læra að sauma einfalda flík, taka mál, taka upp 

snið úr blöðum og breyta þeim ef þörf er á?

Eða viltu auka færni þína í saumaskapnum?

Á námskeiðinu er unnið með eigin verkefni og þarf 

nemandi að koma með efni, tvinna og annað sem þarf 

til að sauma verkefnið. Þátttakendur koma með eigin 

saumavélar.

20.000 kr.

Guðrún Erla Guðmundsdóttir
fatahönnuður

5. fEbrúar  
kl. 19:00 – 21:30

kennt 6 mánudaga  
á þessum tíma

Febrúar

Þ e k k i n g a r n e t  
Þ i n g e y i n g a

Húsavík
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Skriðsundsnámskeið
Skriðsund er íþrótt sem þjálfar nánast alla vöðva 

líkamans auk þess að hætta á álagsmeiðslum er í algeru 

lágmarki. Frábær hreyfing fyrir alla og vinnur sérlega 

vel á móti vöðvabólgu ef sundið er stundað reglulega. 

Þátttakendum er leiðbeint varðandi undirstöðuatriði 

skriðsundsins. Farið er í gegnum tæknileg atriði 

sundsins s.s. öndun, handa– og fótahreyfingar. Kjörið 

tækifæri til að bæta sundkunnáttuna og tileinka sér 

réttu sundtökin frá byrjun.

13.000 kr.

ragnar Skúlason
6. fEbrúar  

kl. 18:00 – 19:00.  
kennt á þriðjudögum  

og fimmtudögum  
í sex skipti.

Febrúar

s u n d l a u g

ÞórsHöFn
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Námskeið í gestabókagerð
Á námskeiðinu verður farið yfir grunnatriði í 

gestabókagerð og mun hver þátttakandi fara heim með 

fullgerða gestabók. Tilvalið tækifæri til að gera gestabók 

fyrir ferminguna. Hver þátttakandi þarf að koma með 

10-15 útprentaðar ljósmyndir af fermingarbarninu, 

gaman að hafa myndir frá mismunandi aldri barnsins. 

Allt annað efni verður á staðnum. Hægt er að sjá 

sýnishorn af gestabókum á facebook síðu minni Ragga 

Har - tækifæriskort. Einnig mun ég koma með fullgerða 

gestabók með mér á námskeiðið sem hægt að skoða. 

Efniskostnaður við hverja bók er 6000 kr. og er innifalinn 

í námskeiðsverði.

15.000 kr.

ragnhildur Haraldsdóttir10. oG 11. fEbrúar
kl. 13:00 – 15:00

Febrúar

Þ e k k i n g a r n e t  
Þ i n g e y i n g a

Húsavík
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Skapandi saumanámkeið 
Flestir eiga föt og annan textíl sem þeir eru 

hættir að nota eða passa ekki lengur í sem 

safnast fyrir í skápum og skúffum og tekur pláss 

á heimilinu. Á námskeiðinu verður unnið með 

hugmyndir og útfærslur, flíkum breytt eða búið 

til nýtt úr gömlu. Einning verður fræðsla um 

saumavélar og hvað ber að hafa í huga við 

notkunn þeirra. Þátttakendur koma með eigin 

saumavélar.

Á nÁmskeiðinu verður farið yfir:

Laugardagur 
Notkun og meðferð saumavéla og hvað ber að 

hafa í huga áður en maður byrjar að sauma, s.s. 

tvinni, nálar, saumspor og viðhald.

Breytingar á fatnaði og hvernig hægt er að 

gera einföld snið.

sunnudagur 
Verkefni unnin með aðstoð kennara.

Gott er að taka með sér glósubók og blýant/

blýpenna, strokleður. Einnig  saumavél, efni/

fatnað, skæri, títuprjóna og málband.

Kennari kemur með annað efni s.s. sníðapappír 

og tvinna sem er hægt að fá afnot af.

Febrúar

M e n n t a s e t u r

18.500 kr.

ÞórsHöFn

Guðrún Erla Guðmundsdóttir
fatahönnuður

10. fEbrúar  
kl. 11:00 – 13:00 oG 13:30 – 15:30

11. fEbrúar  
kl. 09:30 – 12:00 oG 12:30 – 15:30.
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Hversu mikilvæg er heilbrigð 
þarmaflóra?
Rannsóknir sýna fram á að heilbrigðar bakteríur í 

meltingarveginum efla og bæta heilsu okkar á 

margvíslegan hátt.  Röskun á þessum bakteríum hefur 

oft á tíðum slæmar afleiðingar á heilsufar, jafnvel síðar 

á lífsleiðinni. Farið er yfir hvað getur raskað þessum 

mikilvægu bakteríum en einnig hvað styrkir þær og eflir, 

fyrir börn og fullorðna.  Mjólkursýrugerlar eru skoðaðir 

í samhengi við heilsu og farið yfir helstu tegundir.   

Einnig rýnt í rannsóknir á ákveðnum gerlum og hvaða 

gerlar eiga við hverju sinni.

Birna G. Ásbjörnsdóttir er með meistaragráðu í 

Næringarlæknisfræði (Nutritional Medicine) frá 

Háskólanum í Surrey í Bretlandi.   Birna hefur einnig 

stundað nám við Oxfordháskóla í Gagnreyndum 

Heilbrigðisvísindum (Evidence-based Health Care) og 

lokið þriggja ára námi í Mannspekilækningum 

(Anthroposophical Medicine) í Bretlandi.   Síðastliðna 

tvo áratugi hefur Birna starfað við einstaklingsráðgjöf 

hérlendis og erlendis ásamt því að veita reglulega 

fræðslu fyrir fagfólk og almenning.   Birna hefur ritað 

fjölda fræðigreina, verið pistlahöfundur hjá RÚV og 

heldur úti heimasíðunni  jorth.is. Birna stundar 

rannsóknir á mjólkursýrugerlum og áhfum þeirra á 

heilsu manna. Birna rannsakar einnig  áhrif mataræðis 

á þarmaflóru og geðheilsu barna og unglinga á Íslandi 

í samstarfi við Háskóla Íslands og Barna- og 

unglingageðdeild (BUGL).   

Febrúar

F r a M s ý n a r s a l u r i n n

Húsavík
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7.500 kr.

Dr. birna G. Ásbjörnsdóttir14. fEbrúar 
kl. 19:30 – 21:30

Á nÁmskeiðinu er fjaLLað um:

Hvað er þarmaflóra?

Áhrif þarmaflóru á heilsu

Hvernig þarmaflóran er síbreytileg

Áhrif þarfmaflóru á líkamsþyngd

Hvað getur raskað örveruflóru líkamans, þ.m.t. þarmaflórunni

Hvernig röskun á þarmaflóru getur stuðlað að sjúkdómum

Áhrif mataræðis á þarmaflóru

Heilbrigði meltingarfæranna og hvernig fæðan  

nýtist ekki alltaf sem næring

Hvaða áhrif sykur og önnur sætuefni hafa á þarmaflóruna

Þarmaflóru og geðheilsu

Hvernig hægt er að byggja upp heilbrigða þarmaflóru  

með mataræði og mjólkursýrugerlum

Ávinningur þinn:

Að skilja mikilvægi þarmaflóru í tengslum við heilsu

Að öðlast innsýn í hvað stuðlar að heilbrigðri þarmaflóru

Að öðlast innsýn hvaða fæða stuðlar að sjúkdómum

Að þekkja hvaða mjólkursýrugerlar gera gagn og af hverju

Að taka ábyrgð á eigin heilsu

Að taka ábyrgð á eigin þarmaflóru
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Íbúðarskipti – meiri upplifun, minni 
kostnaður
Gætirðu hugsað þér að ferðast um heiminn án þess að 

greiða krónu fyrir gistingu? Viltu fá meiri upplifun út úr 

ferðalögum þínum? Íbúðaskipti verða sífellt vinsælli, enda 

bæði hagkvæm og skemmtileg leið sem gefur aukin 

tækifæri til ferðalaga. Fjölmiðlakonan Snæfríður Ingadóttir 

hefur gert íbúðaskipti að hluta af lífstíl sínum og ferðast 

árlega erlendis með fjölskyldu sína án þess að greiða fyrir 

gistingu. Á þessu námskeiði deilir hún reynslu sinni af 

íbúðaskiptum og bendir einnig á aðrar óhefðbundnar 

leiðir til þess að halda ferðakostnaði í lágmarki eins og 

heimilispössun, vinnuskipti, sófasörf o.fl.

Er hægt að treysta á íbúðaskipti? Hvernig finnur maður 

bestu skiptin? Hvar og hvenær er best að kaupa flug? 

Borgar sig líka að skipta á bílum? Snæfríður veitir 

þátttakendum innblástur til gefandi og hagsýnna 

ferðalaga.

Á nÁmskeiðinu er fjaLLað um: 

•  Jákvæðar og neikvæðar hliðar íbúðaskipta 

•  Hvaða vefsíður eru bestar? 

•  Hvað eykur líkurnar á velheppnuðum íbúðaskiptum? 

•  Hvernig er best að undirbúa heimilið fyrir skiptin? 

•  Er óhætt að skipta á bílum og hvernig er best  

 að undirbúa slík skipti? 

• Rætt er um aðra óhefðbundna ferðamöguleikar á borð við  

 heimilispössun, sófasörf, Airbnb o.fl. 

•  Gefin eru ýmis hagsýn ferðaráð varðandi flug, bílaleigur o.s.frv.

Febrúar

Þ e k k i n g a r n e t  
Þ i n g e y i n g a

Húsavík
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6.000 kr.

Snæfríður Ingadóttir19. fEbrúar  
kl. 19:30 – 22:00

Fyrir hverja: Alla þá sem vilja fá öðruvísi upplifun á 

ferðalögum sínum og um leið spara peninga.

Þátttakandi telst hafa lokið námskeiðinu hafi hann 

mætt í allar kennslustundir.

Snæfríður Ingadóttir, menntaður leiðsögumaður. Hefur 

fjallað mikið um ferðamál í starfi sínu sem blaðamaður 

og skrifað nokkrar bækur um Ísland fyrir erlenda 

ferðamenn. 

Ávinningur þinn: 

•  Þú færð hvatningu til þess að prófa óhefðbundna  

 ferðamöguleika á borð við íbúðaskipti

•  Þú lærir um hvað ber að varast þegar gengið er frá íbúðaskiptum

•  Þú heyrir reynslusögur frá fólki sem prófað hefur íbúðaskipti

•  Þú færð innblástur til hagsýnni ferðalaga 

•  Þú sérð ferðalög í nýju ljósi!
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Sous vide námskeið
Á námskeiðinu fer Viktor Örn yfir allt sem þú þarft að 

vita til að byrja að elda sous vide heima hjá þér. Öll tæki 

og tól kynnt sem þarf að hafa til staðar í sous vide 

eldhúsinu ásamt nokkrum skemtilegum græjum, 

svosem gasbrennara og reykbyssu. Farið verður yfir 

fjölmörg ráð um hreinlæti, undirbúning og hvað þarf 

helst að varast.

Viktor Örn mun fara yfir nokkar af sínum uppskriftum 

úr Stóru sous vide bókinni, t.d. hvernig á að elda kjöt, 

fisk, grænmeti, eftirrétti og hina víðfrægu bernaissósu 

í sous vide.

Febrúar

 b o r g a r H ó l s s k ó l i ,
M a t r e i ð s l u s t o F a

Húsavík

Helstu atriði sem farið verður yfir á námskeiðinu:

kjöt:  
Fer yfir nokkar tegundir að kjöti og fuglakjöti. Helstu 

krydd sem passa við og hvernig á að meðhöndla það 

fyrir og eftir eldun.

fiskur:  
Fer yfir nokkar tegundir af fisk, og fer yfir for- og 

eftirvinnslu, s.s. söltun á fiskinum fyrir eldun ásamt 

þvi að fara yfir það helsta sem passar með fiski.

grænmeti:  
Fer yfir nokkrar tegundir af gærnmeti. For- og 

eftirvinnsla á grænmeti, hvernig er best að elda 

o.s.frv.

eftirréttir:  
Sýni fólki hvernig á að gera efftirrétti og ávexti í sous 

vide.

sósur:  
Fer yfir hvernig við gerum bernaissósu og hvenrig má 

leika sér með sósuna og setja á rjómasprtautu til að 

fá skemtilegri áferð.
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14.500 kr.

Viktor Örn andrésson
matreiðslumaður21. fEbrúar  

kl. 19:00 

Þátttakendur fá að smakka eftirfarandi rétti á námskeiðinu: 

Nauta Rib eye, eldað í 18klst. og bernaissósu, hægeldaða 

bleikju með dillkremi, lambarifjur, reyktan lax með sýrðum 

rjóma og piparrót og Crème Brûlée.

Viktor Örn er höfundur Stóru Sous vide bókarinnar sem 

kom út núna fyrir jólin. Hann er margverðlaunaður 

matreiðslumaður sem hefur stundað sous vide 

eldamennsku til fjölda ára. Hann hefur starfað á Michelin-

stöðum, verið valin matreiðslumaður Íslands og 

Norðurlanda og árið 2017 hafnaði hann í þriðja sæti í 

virtustu matreiðslukeppni heims, Bocuse d´Or.
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borðum okkur til betri heilsu
Að breyta um lífsstíl  er ekki kúr né átak. Heilsan í fyrsta 

sæti ætti að vera markmið okkar allra. En hvað er 

breyttur lífsstíll og hvað gerum við í þeim málum? 

Sólveig hefur breytt sínum lífsstíl og öðlast heilsu sína 

til baka. Hún ætlar að hitta okkur og fara yfir hvað það 

er sem skiptir máli í átt að betra og léttara lífi eftir að 

hafa misst heilsuna vegna ofþyngdar og MS sjúkdómsins 

og náð að breyta lífi sínu með betra mataræði og 

breyttum lífsvenjum. Í dag starfar Sólveig sem 

leiðbeinandi hjá Heilsuborg á hinum ýmsu námskeiðum 

ásamt að vera ástríðukokkur Heilsuborgar.

aðgangur ókeypis

Sólveig Sigurðardóttir22. fEbrúar 
kl. 20:00

Febrúar

H v a l b a k u r

Húsavík
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Skyndihjálp 4 klukkustundir
Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem vilja læra eða rifja 

upp grunnatriði skyndihjálpar og sálræns stuðnings og 

öðlast lágmarksfærni í að veita slösuðum eða veikum 

aðstoð í bráðatilfellum. Stutt og gott námskeið fyrir alla. 

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur öðlist 

grunnfærni í að beita skyndihjálp og sálrænum 

stuðningi í neyðartilvikum. 

Viðfangsefni námskeiðsins eru streita í neyðartilfellum, 

tilfinningaleg viðbrögð eftir að hafa veitt skyndihjálp, 

sálrænn stuðningur og að forðast sýkingar.

Fjögur skref skyndihjálpar; tryggja öryggi á vettvangi, 

meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita 

skyndihjálp.

Grunnendurlífgun og sjálfvirkt hjartastuð; að athuga 

viðbrögð, að opna öndunarveg, að athuga öndun, 

hjartahnoð og blástursaðferð, sjálfvirkt hjartastuð 

(AED), endurlífgunarkeðjan, hliðarlega og losun 

aðskotahlutar úr öndunarvegi.

Skyndihjálp; stutt umfjöllun um innvortis- og útvortis 

blæðingar, bruni, höfuðhögg, brjóstverkur (hjartaáfall), 

bráðaofnæmi og heilablóðfall.

13.000 kr.

 leiðbeinandi kemur 
frá rauða krossinum

ÞórSHÖfN
17. febrúar

kl. 10:00
Staður: Menntasetur

raufarHÖfN
24. febrúar

kl. 10:00
Staður: Grunnskóli

Febrúar

M e n n t a s e t u r

g r u n n s k ó l i

ÞórsHöFn

rauFarHöFn
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frumnámskeið fyrir minni 
vinnuvélar
 
nÁmskeiðið veitir bókLeg réttindi fyrir:  

Lyftara með 10 tonna lyftigetu og minni – J flokkur

Dráttarvélar með tækjabúnaði og minni gerðir 

jarðvinnuvéla (4t og undir) – I flokkur

Körfukrana og steypudælur – D flokkur

Valtara – L flokkur

Útlagningarvélar fyrir bundið slitlag – M flokkur

Hleðslukrana á ökutækjum með allt  

að 18 tm lyftigetu – P flokkur

Fyrsti dagur á Frumnámskeiði kallast fornám og fjallar 

um vinnuverndarmál, eðlisfræði, vökvafræði, vélfræði, 

rafgeyma og öryggi við skurðgröft. Dagar 2 og 3 fjalla 

um einstaka flokka vinnuvéla og fleira þeim tengt.

Frumnámskeiði lýkur með skriflegu krossaprófi. Krafist 

er 100% tímasóknar til að ljúka námskeiðinu.

47.000 kr.

leiðbeinandi kemur frá Vinnueftirlitinu
lágmarksþátttaka 10 manns26., 27. oG 28. marS  

kl. 08:30 – 16:00

Mars

Þ e k k i n g a r n e t  
Þ i n g e y i n g a

Húsavík
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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.

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 
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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.
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