
Fulltrúar sviða Austurbrúar 

 

• Kynning fulltrúa og sviða  á SSA þingi á 

Borgarfirði 14. september 2012 



Guðrún Áslaug Jónsdóttir 

• Fulltrúi háskólanáms og rannsókna 

– Upprunnin á svæðinu 

– Líffræðingur með framhaldsmenntun í vistfræði 

plantna 

– Hef óbilandi áhuga á að byggja upp rannsóknir og 

fræðastörf í dreifbýli. Næg eru viðfangsefnin 

 



Meginmarkmið fræðslusviðs 

• Meginmarkmið með starfi Þekkingarnets 
Austurlands (Austurbrúar) er: 
–  að stuðla að fjölbreyttri uppbyggingu 

háskólanáms, símenntunar og rannsókna á 
Austurlandi, vera samstarfsvettvangur fyrir 
aðila er vinna að verkefnum á sviði 
rannsókna, háskóla- og símenntunar, 
fjölþjóðlegra samstarfsverkefna, nýsköpunar 
og þróunar. 



Meginmarkmið samnings við 

Menntarmálaráðuneyti 

• Mæta fræðsluþörf einstaklinga með stutta 
formlega skólagöngu 

• Bæta aðgengi íbúa að námi 

• Stuðla að auknu samstarfi og samþættingu 
menntunar, rannsókna, fræðastarfs, 
menningarstarfsemi og atvinnuþróunar á 
starfssvæðinu. 

 



Háskólanám 

•Helstu verkefni 
• Almenn þjónusta við fjarnema 

• Sérstakur stuðningur í heimabyggð 

• Heildstæðar upplýsingar um fjarnám 

• Kennslulotur á Austurlandi 

•Tækifæri fyrir háskólanema að hittast og skapa 
,,akademiskt,, andrúmloft 

 
–Sérhæft nám á Austurlandi 

 



Rannsóknir og þróun 

• Rannsóknir 
• Upplýsingar um rannsóknir og tengslanet 

rannsóknaaðila 

• Leiðir til að fá háskólanema til að vinna 
rannsóknaverkefni á  Austurlandi 

• Kynningar á rannsóknastarfi 

• Flétta hugmyndir um rannsóknastarf inn í ráðgjöf um 
fræðslu og símenntun í fyrirtækjum 

• Markmið um aukin fjölda rannsóknastarfa á 
Austurlandi ? 

•  Rannsóknaþjónusta innan Austurbrúar ? 

 



Bergþóra Arnórsdóttir 

• Fulltrúi símenntunar 

– Innfæddur Héraðsbúi 

– Dreifbýliskona 

– Kennari 



Mannauður á fræðslusviði  

• 16 starfsmenn starfa á fræðslusviði og hefur 
starfsfólk umtalsverða starfsreynslu og 
fjölbreytta menntun m.a. í kennslu, 
tungumálum, raungreinum, félagsvísindum 
og hugvísindum. 

• Við erum öflugur hópur sem getum tekið að 
okkur margvísleg verkefni. 

 



Haustið 2012 

Almenn námskeið 

• Starfstengd námskeið 

• Íslenska fyrir útlendinga 

• Tómstundanámskeið 

• Tölvunámskeið 

• Námskeið fyrir sérstaka hópa  

 



Haustið 2012 

 Langar námsleiðir FA og sérverkefni 

• Stóriðjuskólinn grunnnám og framhald 

• Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum 

• Fagnámskeið 

• Raunfærnimat hefur verið í mörgum greinum og nú 
er boðið upp á mat í húsasmíði, kjötiðn og 
matartækni. 

• Sérverkefni: 3 ný verkefni eru á dagskrá í vetur sem 
styrkt eru af Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

 

 



Árný Bergsdóttir 

Fulltrúi markaðsmála 

• Seyðfirðingur  

• Ferðamálafræðingur og þýsku. 

• Terra Nova – sölu og markaðsstjóri + 

þýskalandsmarkaður 

• Miðstöð menningarfræða 



Markmið 

• Að vera samstarfsvettvangur 
ferðaþjónustuaðila  og sveitarfélaga  og 
að standa með margvíslegum hætti að 
uppbyggingu, kynningu og viðgangi á  
starfssvæði sem nær frá 
Þvottárskriðum og norður að 
Sandvíkurheiði 



Verkefni markaðssviðs 

• Markaðs og kynningarmál 

– Blaðamannaferðir og kynnisferðir fyrir 

ferðaskrifstofur 

– Auglýsingar og greinaskrif 

– Ferðasýningar 



Markaðs og kynningarmál 

frh. 

• Útgáfa  

– Smábókin 

– Kort 

• Vefur  www.east.is 

• Viðburðir / viðburðaskrá 

 



verkefni 

• Rekstur upplýsingamiðstöðvar 

• Samstarf Markaðsstofa landshlutanna 

• Þróunarverkefni 

– Samstarfsaðili í ýmsum þróunarverkefnum 

– Flugvallahópur – mögulegt samstarf við 

Nord66 



Framundan 

• Vest norden – ferðakaupstefna 

• Ísland er með´etta 

• Heimsóknir til ferðaþjóna 

• Greingarvinna – hver erum við, hvert 
stefnum við og hvernig komumst við 
þangað! 

 



Signý Ormarsdóttir 

Fulltrúi menningar og lista 

- unnið í tíu ár sem menningarfullrúi 
Austurlands 

- kennari með tveggja ára framhaldmenntun í 
Danmörku 

- Héraðsbúi sem flutti 20 ár í burtu en kom 
aftur heim ! 

 



Styrkir til menningar 

og lista 2012 

 

- Umsóknir 134. 

- Heildarupphæð 

verkefna 418 millj. 

- Sótt um 120 millj. 

- Úthlutað 41.1 millj. til 

verkefna, stofn- og 

rekstrarstyrkja 

  



Vinna 

menningarfulltrúa    
- Ráðgjöf . 

- Aðstoð við gerð umsókna. 

- Viðvera í sveitarfélögum vegna 

verkefna-, stofn- og 

rekstrarstyrkja. 

- Umsýsla vegna umsóknarferils. 

- Samstarf við 

menningarmiðstöðvar 

- Samstarf ferða og 

menningarfulltrúa 

- Samstarf menningarfulltrúa 

landshluta 
 

 



Helstu verkefni menningarsviðs 

Austurbrúar  

 • Make it Happen 

• Make by Þorpið 

• Samstarfsverkefni með 

Eyþingi og Vesterålen 

• Frekari þróun á 

samstarfi milli 

Vesterålen í Noregi og 

Austurlands og 

fyrirtækjum 

samstarfssvæðunum.  



Make it Happen  25.–28.september 2012 

  

MEETING • MAKING • THINKING • TESTING • LEARNING • SHARING 

 

 Verið velkomin austur á land að ræða möguleikana sem felast í uppbyggingu 

skapandi samfélags, þar sem skapandi verkferlar, nýsköpun og staðbundnar 

auðlindir mætast.Make It Happen er haldin í tilefni af 10 ára afmæli 

Menningarráðs Austurlands og til að fagna 10 ára menningarsamstarfi við 

Vesterålen í Noregi. Ráðstefnan er einnig lokaviðburður Evrópuverkefnisins 

Creative Communities sem er unnið með samstarfsaðilum í Svíþjóð, Noregi og 

Danmörku. 

 

Skráningu lýkur í dag.  ALLAR UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á 

HTTP://MAKE.IS/MAKEITHAPPENSKRÁNING  MAKEITHAPPEN@MAKE.IS 

http://make.is/makeithappen>    

 

mailto:MAKEITHAPPEN@MAKE.IS
http://make.is/makeithappen


•  Um 501 milljónir til menningarmála 
á tíu árum frá ríki og 
sveitarfélögum til 
menningarsamnings.  

• Fjórar menningarmiðstöðvar fjöldi 
setra, safna og hátíða. 

•  150 ársverk. 

•  Erlent fjármagn, Nora, 
evrópusjóðir, Norræni 
menningarsjóðurinn og Kultur 
kontakt Nord. 

•  Óbeint fjármagn vegna 
samstarfsverkefna. sbr. 100 noskar 
krónur á ári í sjö ár. 

• Innlent fjármagn, íslenskir sjóðir og 
fyrirtækjasjóðir  sbr. SÚN, Alcoa. 

Árangur síðustu tíu ára  




