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Ágætu Eyfirðingar, 
 
Nú er enn ein haustönnin að fara af stað og úrval sí- og endurmenntunarmöguleika slíkt að allir ættu að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 
 
Eitt af markmiðum SÍMEY er að gefa íbúum á svæðinu sem besta yfirsýn yfir þá símenntun sem þar er í 
boði og er þessi námskrá liður í að ná því markmiði. 
Námskeiðin eru skráð í tímaröð en upplýsingar um þau öll má auk þess finna á heimasíðu SÍMEY 
www.simey.is . 
 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar sem á kunna að verða og að næg þátttaka náist. 
Flest námskeiðanna miðast við 10 manna lágmarksþátttöku og 15-20 manna hámarksþátttöku. 
 
Verð á námskeiðunum kemur fram í hverri námskeiðslýsingu og gert ráð fyrir að námskeiðsgjaldið sé 
greitt í fyrsta tíma nema annað sé tekið fram. 
 
Fyrir þá sem hafa áhuga á að efla sig með frekara námi, en eru kannski ekki vissir um hvar sé best að 
byrja bendum við á þjónustu náms- og starfsráðgjafa miðstöðvarinnar en allir geta pantað viðtal sér að 
kostnaðarlausu og fengið aðstoð við að fóta sig og ákveða næstu skref.  
Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að veita fólki á öllum aldri upplýsingar um nám og störf og aðstoða 
við að finna nám, sí- og endurmenntun og starfsvettvang við hæfi. Aðstoð við að meta stöðuna, áhuga 
og hæfni og gera heildstæða áætlun um mögulegar leiðir.Góð hvatning sem getur haft úrslitaáhrif þegar 
tekist er á við ný verkefni.  
 
 
 
 
 
Með bestu kveðjum og von um kröftuga þátttöku í símenntun, 
Erla Björg Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri SÍMEY 
 
 
PS: Ekki gleyma að kanna möguleikana á styrkjum hjá stéttarfélögum ykkar og starfsmenntasjóðum! 

http://www.simey.is/
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Enska I  
 

Enskukennsla fyrir byrjendur og þá sem hafa einhvern en lítinn grunn, til að auka skilning og hæfileikann 
til að tjá sig á ensku. Áhersla er lögð á æfingar, samræður og hlustun.  Líflegir og fjörugir tímar þar sem 
tækifæri gefst til að æfa sig og auka sjálfstraustið til að geta átt betri samskipti á ensku, hvort sem er í 
vinnu, einkalífi eða í námi. 
 
Fræðsluaðili og staður: Símey, Grunnskóli Ólafsfjarðar 
Leiðbeinendur:                Hrafn Franklín Friðbjörnsson  
Tími og dags:    27. okt kl. 20-22. kennt mán. og miðv.  
Tímafjöldi: 20 klst. 
Verð kr:  25.000.- 

 
Grunnnám í stærðfræði 

 
Vilt þú kynnast stærðfræðinni á nýjan og spennandi hátt! Boðið verður upp á grunnnám í stærðfræði nú 
í haust. Tekin verða helstu atriði í stærðfræði 10.bekkjar og grunnurinn í framhaldsskóla 1.bekkjar. Nám 
þetta er hentugt fyrir þá sem vilja kynnast stærðfræðinni aftur eftir langan tíma, fyrir foreldra sem vilja 
eiga möguleika á því að geta aðstoðað börn sín, fólk sem stefnir á nám og vill fá grunn, einnig fyrir fólk á 
vinnumarkaði sem vill styrkja sig í starfi. Kennsluaðferðir verða sveigjanlegar og miðaðar að þörfum 
hvers og eins. Engin próf eru tekin en verkefnavinna og ástundun verða til hliðsjónar við lokamat. Kennt 
er í litlum hóp og lögð áhersla á jákvætt og þægilegt andrúmsloft. Möguleiki er að námið sé einingabært 
á framahaldsskólastigi. 

Fræðsluaðili og staður:  Símey, Grunnskóli Ólafsfjarðar 
Leiðbeinendur:      Inga Eiríksdóttir 
Tími og dags:    3. nóv til 15. des mán og miðv. 20:00-22:00 
Tímafjöldi:  26 klst.- 
Verð kr:  27.500.- 
 
 
GOTT TÖLVUNÁMSKEIÐ –  

 
Fyrir alla þá sem vilja afla sér grunnmenntunar í hagnýtri tölvunotkun. 
Í upphafi er rætt um tölvur almennt t.d. hver er munurinn á vél- og hugbúnaði, hvað þarf að hafa í huga 
þegar tölva er keypt.  
Notkun á lyklaborði og mús er kennd en síðan er farið í grunnatriði stýrikerfisins s.s. stillingar á mús, 
litum og skjávörn.  
Farið er í grunnatriði ritvinnslunnar, s.s. ritun, leiðréttingu og uppsetningu á texta. Kennt er hvernig 
breyta má letri, s.s. stærð, gerð, lit og áherslum. 
Kennt er hvernig skoða má vefsíður og leita eftir margvíslegum upplýsingum. T.d. hvernig leita má í 
símaskrá, lesa blöð og skoða færð á vegum.  
Farið er í grunnaðgerðir forritsins, s.s. uppbyggingu á töflum og formúlum. Kennt er hvernig einföld 
reiknilíkön eru búin til og þeim breytt.  
 
Fræðsluaðili og staður: Tölvufræðslan, Grunnskóli Ólafsfjarðar 
Leiðbeinendur:                Jón Kristinn Helgason  
Tími og dags:    8. nóv til 29 nóv. miðv. 19:00-22:00 og lau. 10:00-14:00 
Tímafjöldi: 24. klst.- 
Verð kr:  32.900.- 
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Saumum kjólinn fyrir jólin - Hannaðu þinn eigin kjól og saumaðu sjálf - 

 
16 klst. námskeið þar sem afraksturinn er sérsaumuð og – hönnuð flík eftir þig fyrir þig. 
Námskeiðið er fyrir stelpur og konur á öllum aldri en æskilegt er að hafa grunnkunnáttu á saumavélar.   
Leiðbeinandi er Freydís Heba Konráðsdóttir. 
Hámark 8 nemendur á hvert námskeið. 
 
Námskeiðið er uppsett þannig: 
Þriðjudagur 21. október, kl. 19:00-22:00  (3 tímar) 
Tískan aðeins kynnt í gegnum blöð og hugmyndir myndaðar um hvað nemendur vilja sauma. 
Hugmyndin unnin á blað og snið útfærð samkvæmt teikningunni. Snið í fullri stærð útbúið uppúr 
sníðablöðum. Nemendur ákveða útfrá hugmyndinni hvaða efni skulu notuð og versla þau fyrir næsta 
tíma. 
 
Laugardagur 25. október,  kl. 12:00-17:00 (5 tímar) 
Klárað sníðavinnu og byrjað að sníða í efnið sem nemendur koma með.  
 
Miðvikudagur 05. nóvember, kl. 18:00-22:00 (4 tímar) 
Haldið áfram þar sem frá var horfið og saumað. 
 
Miðvikudagur 12. nóvember, kl. 18:00-22:00 (4 tímar) 
Flíkin fullkláruð. 
 
Fyrir skráningu og nánari upplýsingar má hafa samband við Freydísi í síma 820-8455 eða með 
tölvupósti á netfangið freyjaheba@hotmail.com. 
Ég verð með einhver efni til sölu og svo prufur úr Vogue Akureyri til að sýna hvaða möguleika þær hafa í 
efnisúrvali. Ég mun einnig skaffa sníðablöð og sníðapappír sem við útfærum sniðin í fullri stærð á.  Þær 
munu fá öll snið sem þær gera heim með sér. Einnig verð ég með úrval af tískublöðum sem hægt er að 
fá hugmyndir uppúr.  
 
Fræðsluaðili og staður: Símey, Grunnskóli Ólafsfjarðar 
Leiðbeinendur:                Charlene Silveira og Freydís Heba Konráðsdóttir.  
Tímafjöldi: 16 klst. 
Verð kr:  12.500.- 
 
 

Hárgreiðslunámskeið fyrir pabba og mömmur 

 
Á námskeiðinu læra pabbar og mömmur að greiða prinsessum. Pabbarnir og mömmurnar, sem mæta 
með dætrum sínum, fá tilsögn í að greiða hár þeirra, flétta, gera fastarfléttur og fiskifléttur, setja í 
spennur, setja hárið upp, slaufur o.s.frv. allt eftir óskum dætranna. 
 
Fræðsluaðili og staður:   Símey, Hársnyrtistofan Hófý 
Leiðbeinendur:    Hólmfríður Jónsdóttir 
Tími og dags:   Miðvikudagurinn 22. okt. kl.17:00 
Tímafjöldi:  1,5 klst. 
Verð kr:  4.000, 


