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Persónuleg uppbygging – 
markþjálfun

Á námskeiðinu verður aðferðafræði markþjálfunar 

kynnt og skoðað með þátttakendum hvernig nýta má 

markþjálfun til aukinnar persónulegrar uppbyggingar.

Í markþjálfun er gengið út frá því að hver einstaklingur 

sé sérfræðingurinn í eigin lífi og að svörin sem hann 

þarf á að halda til þess að ná árangri búi innra með 

honum. Markþjálfun er ætlað að stytta leiðina að 

tilteknu markmiði sem getur verið betri árangur í 

starfi, persónulegur vöxtur eða aukin lífsgæði. Á 

námskeiðinu munu þátttakendur fá innsýn í aðferðir 

markþjálfunar og tækifæri til að skoða sitt eigið líf í 

því samhengi. 

9.500 kr.

Ingunn Helga Bjarnadóttir  
og Kristín Björk Gunnarsdóttir,  

markþjálfar og verkefnastjórar hjá SÍMEY
14 MARS 

KL 17:00 – 20:00

MARS

S K Ó L A H Ú S

KÓPASKER
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MARS

F R A M S Ý N

HÚSAVÍK

Ólafur Stefánsson: 
Leitaður ekki lengra
Þú ert hetjan í þínu lífi

Í þessum fyrirlestri mun Ólafur Stefánsson, fyrrverandi 

handboltahetja, fara í eftirfarandi þætti; frumkvöðla-

hugsun, vandamál og möguleika menntakerfisins, 

kosti íþróttamennskunnar, heimspeki og shamanisma. 

Útgangspunktur fyrirlestursins er svo hvernig þú 

sjálf/ur getur verið hetjan í þessum þáttum. 

Þetta er fyrirlestur sem þú vilt ekki missa af og 

Þekkingarnet Þingeyinga býður þér á hann þér að 

kostnaðarlausu.

Verð: Ókeypis

Ólafur Stefánsson
15. MARS 

KL. 20:00 – 21:30 
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MARS

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK

„Ef þú ekki tottar, 
þá dagar þú uppi og drepst“ 

Klám, kynheilbrigði og samfélagsmiðlar ræddir og 

reifaðir og ekki síst áhrif á kynin.

Fjallað verður um:
• Valdeflingu stúlkna, staðalmynd og 

samfélagsmiðla

• Hvað þarf að gera  til að koma með mótvægi 

gegn skaðlegri klámvæddri menningu??

• Þetta er dauðans alvara

Fyrir hverja:
• Foreldra

• Alla þá sem starfa með börnum og unglingum

Þetta er námskeið sem enginn ætti að láta fram hjá 

sér fara.

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir er kynjafræðikennari við 

Borgarholtsskóla og hefur þróað kynjafræðiáfanga sl. 

10 ár. Hanna hefur verið með fjölda námskeiða og 

fyrirlestra sem lúta að  málefnum kynjanna.

Þekkingarnet Þingeyinga tekur þátt í Heilsueflandi 

samfélagi.

6.500 kr.

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir
21. MARS
KL 19:30
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Útsaumsnámskeið

Þetta námskeið er bæði hugsað sem framhald af 

námskeiðinu sem haldið var síðasta haust og fyrir þá 

sem ekki hafa komið áður. Námskeiðið er fyrir alla þá 

sem hafa áhuga á gömlum útsaumsaðferðum og að 

viðhalda fallegu, fornu handverki. Boðið verður upp á 

refilsaum, gamla krossauminn, harðangur og enskan/

venienskan saum. Hver og einn velur sér það sem 

hugurinn girnist, hægt er að kynna sér fleiri en eina 

aðferð. Allt efni á staðnum. Margrét Baldursdóttir 

hefur um árabil haldið námskeið í hvers konar 

handverki, s.s. vefnaði, körfugerð, útsaum, jurtalitun, 

vefnaði og leir og er sérleg áhugamanneskja um 

gamalt handbragð. Þetta er námskeið sem áhugafólk 

um handverk ætti ekki að láta fram hjá sér fara.

MARS

M E N N T A S E T U R

ÞÓRSHÖFN

20.000 kr.

Margrét Baldursdóttir
24. MARS 

KL. 12:00 – 16:30 
OG 25. MARS 

KL. 10:00 – 14:00
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Vefsíðugerð – Grunnnámskeið

Vefsíðugerð fyrir byrjendur. Farið verður í uppsetningu 

efnis á vefsíðu (HTML), útlitsstílun á efninu (CSS) sem 

og leiðir til að gera síðuna lifandi og skemmtilega 

með aðstoð forritunartungumálsins JavaScript. Einnig 

farið yfir miklvæga hluti eins og t.d. notendaupplifun 

og leitarvélarbestun. Tveggja daga námskeið á 

laugardegi og sunnudegi þar sem laugardagurinn fer 

í uppsetningu efnis og útlitsstílun á því. Sunnudagurinn 

fer meira í JavaScript töfra sem og leiðbeiningar á 

öðrum mikilvægum hlutum sem þarf að hafa í huga 

þegar unnið er að vefsíðu. Þátttakandi verður að koma 

með sína eigin tölvu.

Leiðbeinandi er Arnór Aðalsteinn Ragnarsson –

sjálfstætt starfandi framendaforritari og skjáhönnuður.

Arnór útskrifaðist með diplómagráðu í vefþróun (e. 

Web development) frá Vefskóla Tækniskólans í maí 

2017. Arnór starfaði frá maí 2016 til september 2017 

hjá TM Software (nú hluti af Origo) áður en hann flutti 

norður til Húsavíkur og starfar þar sjálfstætt.

18.500 kr.

Arnór Aðalsteinn Ragnarsson

HÚSAVÍK
24. OG 25. MARS 
KL. 11:00 – 17:00

ÞÓRSHÖFN
7. OG 8. APRÍL 

KL. 11:00 – 17:00

MARS

APRÍL

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

M E N N T A S E T R I Ð

HÚSAVÍK

ÞÓRSHÖFN
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Útskurðarnámskeið

Bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Grunnatriði 

útskurðar kennd, jafnframt leiðbeint um gerð flóknari 

verkefna. Þátttakendur kaupa efnivið af kennara á 

staðnum 500–2000 kr. Jón Hólmgeirsson er reyndur 

útskurðarkennari, en hann hefur kennt á fjölmörgum 

slíkum námskeiðum. Námskeiðið er alls 12 tímar.

11.500 kr.

Jón Hólmgeirsson
6. APRÍL 

KL 18:00 – 21:00 

7. APRÍL 
KL 9:00 – 12:00 

OG 15:00 – 18:00

8. APRÍL
KL 9:00 – 12:00

APRÍL

G R U N N S K Ó L I

RAUFARHÖFN
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Facebook sem markaðstól 
– á mannamáli

þetta er nefnilega ekki svona fokking flókið

Facebook og aðrir samfélagsmiðlar eru öflug 

markaðstæki hvort sem um er að ræða stóran rekstur 

eða smærri einingar. Á meðan stærri fyrirtæki 

innvinkla þessa vinnu yfirleitt í annað markaðsstarf 

og ráða til sín fólk eða auglýsingastofur til að sjá um 

vinnuna er oft ekki um slíkt að ræða hjá aðilum með 

minni umsvif. Þannig fara mörg tækifæri í súginn hjá 

einmitt þeim sem ættu að fá mest fyrir sinn snúð því 

samfélagsmiðlar eru öflug og ódýr leið til að miðla 

upplýsingum og markaðsefni upp á eigin spítur.

Þetta námskeið hentar öllum þeim sem vilja koma 

sínu á framfæri í gegnum samfélagsmiðla, bæði þeim 

sem lítið sem ekkert vita en einnig öðrum sem hafa 

meiri þekkingu.

Snæbjörn Ragnarsson hefur unnið á auglýsingastofunni 

Pipar\TBWA síðan 2012 við hugmynda- og textasmíði, 

netmarkaðssetningu og samfélagsmiðla. Hann er 

meðlimur í hljómsveitunum Skálmöld og Ljótu 

hálfvitunum og á stóran þátt í ímyndarvinnu og 

markaðssetningu þeirra. Hann hefur að auki staðið 

fyrir og komið að ótal verkefnum sem of langt mál 

væri að tíunda hér en hefur frá upphafi fyrst og fremst 

notað samfélagsmiðla og netmarkaðssetningu til að 

koma þeim á framfæri.

APRÍL

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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Á þessu 8 tíma námskeiði fer Snæbjörn yfir 

grundvallaratriðin, það sem virkilega skiptir máli og 

hvernig má nýta þekkinguna sem best. Yfirferðinni 

verður skipt í 4 hluta:

• Almenn netmarkaðssetning á mannamáli. 
Það sem skiptir í alvörunni máli.

• Hvað eru samfélagsmiðlar? Hvað virkar,  
hvað virkar ekki og hvers vegna?

• Uppsetning Facebook-síðu, stillingar, 
umsýsla, notkun mynda, myndbanda  
og hlekkja. 

• Facebook Ads, einföld kynning og kennsla á 
grundvallaratriðum auglýsinga á Facebook.

Þátttakendur mega búast við léttu andrúmslofti og 

tilefni til umræðna þótt einnig verði um beina kennslu 

og fyrirlestra að ræða. Kennt verður dagana 7. og 8. 

apríl, frá 10–12 og 13–15 hvorn dag.

23.500 kr.

Snæbjörn Ragnarsson7. OG 8. APRÍL 
KL. 10:00 – 12:00 
OG 13:00 – 15:00
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APRÍL

APRÍL

B O R G A R H Ó L S S K Ó L I

B O R G A R H Ó L S S K Ó L I

HÚSAVÍK

HÚSAVÍK

Smyrslanámskeið
Fjallað um algengar íslenskar jurtir sem notaðar eru í 

smyrsl. Sýnikennsla á staðnum og allir fá smyrsl með 

sér heim. Uppskrift og námskeiðsgögn fylgja með. 

Þátttakendur fá sérstakan afsláttarkóða í vefverslun 

Önnu Rósu. Athugið að skráningarfrestur rennur út 

föstudaginn 23. mars.

Hvað á ég þá að borða?
Nýtt námskeið fyrir þá sem langar að borða minna af 

óhollustu en vita ekki hvað á að borða í staðinn. Anna 

Rósa hefur í 25 ár ráðlagt sjúklingum í einkaráðgjöf með 

breytingar á mataræði og er námskeiðið byggt á þeirri 

reynslu en sérstaklega verður fjallað um bólgu- og 

lífstílssjúkdóma.  Innifalið í námskeiðinu er 

matreiðslubókin  Ljúfmeti úr lækningajurtum (verð 

5.186 kr), 25 uppskriftir í viðbót við bókina, ítarleg 

rafræn námsgögn og aðgangur að lokaðri Facebook 

grúppu. Þátttakendur fá sérstakan afsláttarkóða í 

vefverslun Önnu Rósu. Athugið að skráningarfrestur 

rennur út föstudaginn 23. mars.

12.900 kr.

17.900 kr.

Anna Rósa, Grasalæknir

Anna Rósa, Grasalæknir

7. APRÍL 
KL 12:00 – 14:30

7. APRÍL 
KL 15:00 – 18:30

Namsvisir4_180306.indd   10 06.03.18   10:08



1 1

Þök, rakaástand og mygla – 
Iðan, Fræðslusetur

Þetta er námskeið fyrir húsasmiði sem vinna við 

nýsmíði og endurnýjun á þökum. Markmið þess er að 

kenna þátttakendum hvernig ganga eigi frá þökum 

þannig að þau fúni ekki eða skemmist af völdum 

myglusvepps. Farið er í helstu orsakir skemmda af 

völdum raka og hvernig best sé að ganga frá loftun. 

Fjallað er um loftunarleiðir og frágang klæðninga og 

rakavarnar. Athugið að skráning og nánari upplýsingar 

eru á vef Iðunnar, www.idan.is

Verð: Sjá www.idan.is

Sérfræðingur frá Iðunni fræðslusetri
11. APRÍL 

KL 10:00 – 12:00 
OG 13:00 – 17:00 

APRÍL

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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APRÍL

F R A M S Ý N

HÚSAVÍK

Viltu læra að gera þitt eigið súrkál
og annað sýrt grænmeti??

Súrkál og annað sýrt grænmeti er:
- fullt af góðum bakteríum og annarri hollustu

- ótrúlega ljúffengt

- auðvelt að búa til heima

- geymist mánuðum saman

Innifalið í námskeiðinu er snarl og boðið er upp á 

a.m.k 15 sortir af sýrðu grænmeti.

Þátttakendur læra aðferðir við að sýra grænmeti á 

einfaldan og öruggan hátt og fá bækling með 

leiðbeiningum og uppskriftum. 

Kennari er Dagný Hermannsdóttir en hún er sérleg 

áhugamanneskja um súrkál og námskeið hennar hafa 

notið mikilla vinsælda.

Þekkingarnet Þingeyinga tekur þátt í Heilsueflandi 

samfélagi.

8.900 kr.

Dagný Hermannsdóttir
12. APRÍL 
KL. 18:30

Namsvisir4_180306.indd   12 06.03.18   10:08



13

Taktu betri ljósmyndir

Námskeið þar sem áhersla er lögð á hvernig við getum 

tekið betri ljósmyndir, óháð myndavél, jafnvel bara á 

símann okkar. Fjallað verður um myndbyggingu og 

góð ráð gefin þegar teknar eru myndir af fólki. Hvað 

ber að varast og hvernig hægt er að bregðast við 

mismunandi aðstæðum.

9.500 kr.

Daníel Starrason
14. APRÍL 

KÓPASKER:
KL. 12:30-14:30 

RAUFARHÖFN:
OG 16:00-18:00

APRÍL

S K Ó L A H Ú S

G R U N N S K Ó L I

KÓPASKER

RAUFARHÖFN
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Hverjir þurfa að sækja endurmenntun?
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 

og D til farþegaflutninga í atvinnuskyni og í flokki C1 

og C  til vöruflutninga í atvinnuskyni skal sækja 35 

kennslustunda endurmenntun á 5 ára fresti. Þeir 

bílstjórar sem fengið hafa réttindi sín fyrir 10. 

september 2013 þurfa að klára endurmenntun fyrir 

10. september 2018. Hinir og reyndar allir sem 

endurnýja ökuskírteinið sitt með þessum flokkum 

eftir þann tíma þurfa að hafa klárað endurmenntun 

innan 5 ára.

Hverjir þurfa ekki að sækja endurmenntun?
Þeir bílstjórar sem aka aðeins í eigin þágu og eru ekki 

í flutningum gegn gjaldi, þurfa ekki að sækja 

endurmenntun frekar en þeir vilja. Þeir  fá því 

ekki tákntöluna 95 og endurnýja ökuréttindi í flokkum 

C1, C, D1 og D án endurmenntunar sem gefur réttindi 

til að aka an gjaldtöku. Þeir bílstjórar geta alltaf 

endurvakið atvinnuréttindin með því að sækja 

APRÍL

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK

Endurmenntun atvinnubílstjóra
Ekill ehf í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga 

býður upp á námskeið ætluð atvinnubílstjórum.  
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endurmenntun og endurnýja ökuskírteinið með 

tákntölunni 95.

Endurmenntunin skiptist í þrjá hluta:
Kjarni: (21 kennslustund) . Vistakstur – öryggi í akstri, 

lög og reglur og umferðaröryggi – bíltækni. Allir verða 

að taka kjarna.

Valkjarni: (7/14 kennslustundir). Farþega- (ferðafræði) 

og vöruflutningar. Bílstjóri sem er bæði með réttindi 

til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni hefur val 

um hvorn hluta valkjarnans hann tekur en hann má 

líka taka báða. Bílstjóri sem eingöngu er með réttindi 

til farþegaflutninga í atvinnuskyni verður að taka 

farþegaflutningahlutann og bílstjóri sem eingöngu er 

með réttindi til vöruflutninga verður að taka 

vöruflutningahlutann.

Val: (7 kennslustundir). Í vali getur bílstjóri sótt sérhæft 

námskeið sem varðar starf hans og fellur efnislega 

undir námskrá Samgöngustofu fyrir flokka aukinna 

ökuréttinda frá janúar 2005. Sérhæft námskeið í vali 

skal viðurkennt af Samgöngustofu.

Boðið verður upp á námskeið í Kjarna og Valkjarna á 

Húsavík á vorönn 2018:
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APRÍL

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK

Farþegaflutningar – Ferðafræði

Farið er yfir ábyrgðarhlutverk bílstjóra með réttindi til 

að stjórna bifreið í D1- og D-flokki í atvinnuskyni í 

farþegaflutningum sem og þjónustuþáttinn í starfi 

hans. Fjallað er um reglur um farþegaflutninga,s.s. 

leyfisveitingar og mikilvægi öryggis og aðbúnaður 

farþega. 

Síðasti skráningardagur er 3. apríl.

20.000 kr.

Leiðbeinandi frá Ekli ökuskóla
10. APRÍL 

KL 9:00 – 16:00
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APRÍL

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK

Vistakstur öryggi í akstri

Slys og neikvæð umhverfisáhrif eru á meðal helstu 

vandamála í umferðinni. Vistakstur hefur marga kosti, 

s.s. orku- og peningasparnað, minni mengun og aukið 

umferðaröryggi, auk þess sem komið hefur í ljós að 

hann sparar oftar en ekki tíma. Vistakstur snýst um að 

bílstjóri sýni framsýni í akstri og verði meðvitaðri um 

aksturslag sitt, dragi úr eldsneytiseyðslu og um leið 

úr losun mengandi efna í útblæstri. Samhliða breyttum 

hugsunarhætti bílstjóra eykst umferðaröryggið. 

Sérhver bílstjóri getur tileinkað sér hagkvæmari og 

umhverfisvænni akstur.  

Síðasti skráningardagur er 5. apríl.

20.000 kr.

Leiðbeinandi frá Ekli ökuskóla
12. APRÍL 

KL 9:00 – 16:00
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Lög og reglur

Farið í helstu atriði laga og reglugerða sem lúta beint 

eða óbeint að atvinnumennsku bílstjóra. Þar má helst 

telja reglur um aksturs-og hvíldartíma ökumanna, 

notkun ökurita, notkun öryggis- og verndarbúnaðar 

og eftirlit Samgöngustofu með stórum ökutækjum. 

Einnig er farið í helstu atriði í lögum um fólksflutninga, 

vöruflutninga og efnisflutninga á landi og umferðarlög 

eftir því sem við á. Þar sem atvinnuréttindi bílstjóra 

gilda innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) er 

einnig farið nokkuð í reglur og ferli sem tengjast 

flutningum á milli landa. 

Síðasti skráningardagur er 10. apríl.

20.000 kr.

Leiðbeinandi frá Ekli ökuskóla
17. APRÍL 

KL 9:00 – 16:00

APRÍL

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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APRÍL

Þ E K K I N G A R N E T 
Þ I N G E Y I N G A

HÚSAVÍK

Umferðaröryggi – bíltækni

Bílstjóri með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, D1-

og D-flokki í atvinnuskyni er yfirleitt meira í umferðinni 

en hinn almenni ökumaður og má því ætla að hann 

komi oftar að vettvangi umferðarslyss. Aðrir 

vegfarendur ætlast að auki oft til þess að þeir taki að 

sér stjórn aðgerða á vettvangi slyss. Ennfremur má 

gera ráð fyrir að bílstjóri sem starfar við 

farþegaflutninga í atvinnuskyni geti verið fjarri byggð 

með farþega þegar slys verður. Mikilvægt er að hann 

þekki skipulag, boðleiðir og störf björgunar-og 

viðbragðsaðila og geti undirbúið aðkomu þeirra á 

vettvangi. Farið er yfir helstu þætti sem auka öryggi í 

umferðinni,bæði er varða umhverfi og bíltækni. Kynnt 

er hugmyndafræði svokallaðrar „núllsýnar“ í umferðar-

öryggisstarfi og helstu tegundir vinnuslysa og 

umferðarslysa skoðaðar. 

Síðasti skráningardagur er 12. apríl.

20.000 kr.

Leiðbeinandi frá Ekli ökuskóla
19. APRÍL 

KL 9:00 – 16:00
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Vöruflutningar

Ótrygg hleðsla er ein helsta orsök alvarlegra 

umferðarslysa á vörubifreiðum. Farið er yfir þá krafta 

sem virka á ökutæki og farm þeirra í akstri sem og 

hvaða festingar tryggja farminn og hvers vegna. 

Fjallað er um ábyrgð bílstjóra á því að farmur sé 

tryggilega festur og örugglega sé gengið frá efnum 

sem geta mengað. Kynnt eru þau skjöl og leyfi sem 

nauðsynlegt er að þekkja og sem krafist er við 

vöruflutninga. Festibúnaður og yfirbreiðslur prófaðar.

Síðasti skráningardagur er 19. apríl.

20.000 kr.

Leiðbeinandi frá Ekli ökuskóla
26. APRÍL 

KL 9:00 – 16:00

APRÍL

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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Sykurmassanámskeið

Í byrjun námskeiðs er farið yfir þau hráefni sem notuð 

eru auk áhalda sem gott er að eiga og að því loknu 

býr leiðbeinandi til sykurmassa og setur á eina stóra 

köku og sýnir hvernig best er að gera það, auk þess 

að setja einfaldar skreytingar á kökuna og handtökin 

við það kennd. Því næst fá allir þátttakendur eina litla 

köku til að undirbúa og skreyta að vild auk þess að 

búa til sinn eigin sykurmassa og verður leiðbeinandi 

innan handar með leiðsögn og hjálp. Þátttakendur 

verða sjálfir að koma með kökukefli, pizzahníf og 

sleikju eða spaða til að smyrja kreminu á kökuna, 

einnig er ekki verra að vera með svuntu. Námskeiðið 

tekur um 3–4 klst. Innifalið í námskeiðsgjaldi er allt 

hráefni, forvinna fyrir námskeið (kökubakstur og 

sykurmassagerð), lítill bæklingur með uppskriftum og 

upplýsingum um sykurmassa og hvernig er best að 

vinna með hann auk léttra kaffiveitinga. 

9.000 kr.

Hildur Halldórsdóttir
27. APRÍL 

KL 18:00 – 22:00

APRÍL

G R U N N S K Ó L I

RAUFARHÖFN
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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 

netfang Þekkingarnetsins:  
hac@hac.is 
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Helstu verkefni fræðslusjóðanna eru stuðningsverkefni, 

þróunar- og hvatningaraðgerðir 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.
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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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