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Ágætu Eyfirðingar, 
 

Miðstöðin er nú á sínu sextánda starfsári og Eyfirðingar hafa verið duglegir að 

nýta þjónustu hennar, svo starfsemin hefur vaxið og dafnað með hverju árinu. 

SÍMEY er m.a. ætlað að stuðla að því að einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu hafi 

aðgang að hagnýtri þekkingu á öllum skólastigum. 

 

Námskrá framhaldfræðslunnar er ætlað að gefa íbúum svæðisins nokkra yfirsýn 

yfir námsleiðir Framhaldsfræðslunnar sem hér eru í boði en jafnframt má finna 

upplýsingar um öll námskeið á vegum SÍMEY á heimasíðu okkar: 

www.simey.is  

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um breytingar sem á kunna að verða 

og að næg þátttaka náist. Flestar námsleiðirnar miðast við tíu manna 

lágmarksþátttöku og 15-20 manna hámarksþátttöku. 

 

Verð á námskeiðunum kemur fram í hverri námskeiðslýsingu og gert er ráð fyrir 

að námskeiðsgjaldið sé greitt í fyrsta tíma nema annað sé tekið fram. 

Það er von okkar hjá miðstöðinni að allir muni geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

 

Náms- og starfsráðgjöf 
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. Allir geta pantað viðtal sér að kostnaðarlausu og fengið aðstoð 

við að fóta sig og ákveða næstu skref. 

 

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 fræðslusjóðum! 

  

http://www.simey.is/
http://www.simey.is/
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Menntastoðir dagnám - Vor 2016 
 

Menntastoðir er tilvalin námsleið fyrir þá sem vilja hefja nám á ný og ná sér í 

grunnfögin í framhaldsskóla. Markmið Menntastoða er að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda þeim að takast á við ný 

verkefni. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur læri að læra, efli sjálfstraust 

sitt og lífsleikni. 

 

Kennslufyrirkomulag. 

Námið í Menntastoðum fer fram á milli 8:30 og 16:00 alla virka daga.  

 

Fög: 
Lífsleikni 102 og 201 

Námstækni 102 

Upplýsingatækni 103 

Íslenska 103 og 203 

Stærðfræði 102,122 og 262 

Danska 102 

Enska 103 og 203 

 

Kennsluhættir 
Kennsluhættir Menntastoða miða við þarfir fullorðinna nemenda og leitast er við 

að veita nemendum góða þjónustu. Þannig skipa sjálfsefling, námstækni og 

hópefli stóran þátt í skólastarfinu. Hluti kennslu í Menntastoðum byggist á 

tölvum og því kostur að nemendur hafi aðgang að tölvu á námstímanum. 

 

Þeir nemendur sem ljúka námi í Menntastoðum eiga kost á því að sækja um nám 

í frumgreinadeildir. Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að framhaldsskólar 

geti metið Menntastoðir til eininga hjá sér. 

 

Forkröfur náms: Engar 

Námsmat: Símat og próf 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Kennsla hefst 11. janúar 2016 og lýkur í lok maí 2016 

 

Verð: 128.000 kr. 
  

http://www.simey.is/
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Félagsliðabrú, síðdegisnám - Vor 2016 
 

Námið er skipulagt fyrir einstaklinga sem eru orðnir 22ja ára og hafa a.m.k. 3ja 

ára starfsreynslu af viðeigandi starfssviði. Að auki þurfa þeir að hafa lokið 

starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra 

aðila sem sjá um námskeiðahald. Umfang námskeiða þarf að vera 220-230 

stundir og skal það teljast jafngilda um 17 einingum af sérgreinum 

félagsliðabrautar. Formlegt nám við framhaldsskóla er metið í samræmi við 

ákvæði aðalnámskrár framhaldsskóla sé það sambærilegt við það nám sem er í 

boði á brúnni. Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og 

sérgreinar á sviði fötlunar og öldrunarþjónustu. Sérhæfingin er sjö einingar á 

hvoru sviði og geta nemendur tekið bæði sviðin ef þeir kjósa. Nemendur sem 

ljúka félagsliðabrú hljóta starfsheitið félagsliði.  

 

Fög 
Aðstoð og umönnun 104  

Félagsfræði 103 

Félagsleg virkni 102 

Fjölskyldan og félagsleg þjónusta 103 

Heilbrigðisfræði 103 

Lyfjafræði fyrir félagsliða 113 

Næringarfræði 103 

Sálfræði 203 

Skyndihjálp 101 

 

 

Valgreinar  
Öldrunarferli 103 og 202 

Samfélagsþjónusta aldraðra 102 

EÐA  

Fötlun 103 

Fötlun og samfélag 104 

 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Hefst 11. janúar og er kennt á mánudögum frá kl. 17:00-21:00 og 

einstaka föstudaga. Námið er 4 annir.  

 

Verð: 23.250 kr. önnin 

  

http://www.simey.is/
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Menntastoðir síðdegisnám - Vor 2016 
 

Menntastoðir er tilvalin námsleið fyrir þá sem vilja hefja nám á ný og ná sér í 

grunnfögin í framhaldsskóla. Markmið Menntastoða er að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda þeim að takast á við ný 

verkefni. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur læri að læra, efli sjálfstraust 

sitt og lífsleikni. 

 

Kennslufyrirkomulag. 

Kennt er á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 16:30-19:00 og annan hvern 

laugardag frá 09:00-15:00.  

Fög: 
Lífsleikni 102 og 201 

Námstækni 102 

Upplýsingatækni 103 

Íslenska 103 og 203 

Stærðfræði 102,122 og 262 

Danska 102 

Enska 103 og 203 

 

Kennsluhættir 
Kennsluhættir Menntastoða miða við þarfir fullorðinna nemenda og leitast er við 

að veita nemendum góða þjónustu. Þannig skipa sjálfsefling, námstækni og 

hópefli stóran þátt í skólastarfinu. Hluti kennslu í Menntastoðum byggist á 

tölvum og því kostur að nemendur hafi aðgang að tölvu á námstímanum. 

 

Þeir nemendur sem ljúka námi í Menntastoðum eiga kost á því að sækja um nám 

í frumgreinadeildir. Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að framhaldsskólar 

geti metið Menntastoðir til eininga hjá sér. 

 

Forkröfur náms: Engar 

Námsmat: Símat og próf 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Hefst 12. janúar 2016 og lýkur í desember 2016  

 

Verð: 128.000 kr. 
 

 

 
 

http://www.simey.is/
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Fræðsla í formi og lit - Vor 2016 
 

Námið er ætlað fólki sem hefir áhuga á skapandi starfi, hugmyndavinnu, 

myndgerð, framsetningu og myndlistarsögu. 

 

Markmið: námsins er m.a. að veita einstaklingum tækifæri til að styrkja færni 

sína í myndlist, listasögu og skapandi starfi í þeim tilgangi að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi til náms á sviði lista, auðvelda þeim að örva og nýta skapandi hæfileika 

sína og koma auga á ný tækifæri í framtíðinni. 

 

Námþættir: Samskipti, sjálfstyrking, námstækni, teikning, lita og formfræði, 

módelteikning, saga myndlistar í Evrópu – fyrri hluti, saga myndlistar í Evrópu 

– seinni hluti, saga myndlistar á Íslandi. 

 

Kennsluhættir: Námsaðferðir verða fjölbreyttar við hæfi fullorðinna og í 

samræmi við eðli sköpunar og lista. Leitast verður við að laða fram styrk hvers 

og eins með margþættum kennsluaðferðum og efla þannig skapandi og frjóa 

hugsun námsmanna.  Menntamálaráðuneytið hefur samþykkt að framhaldsskólar 

geti metið námsleiðina allt að 20 einingum. 

 

Námsmat: Símat  

Lengd: 200 klst. 

Kennarar: Bryndís Arnardóttir (Billa) og 

Guðmundur Ármann Sigurjónsson 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Hefst 13. janúar 2016, kennt á 

miðvikudögum kl. 17:00-21:00 og laugardögum 

kl. 09:00-13:00. Námið er tvær annir.  

 

Verð: 57.000 kr.  

 

  

http://www.simey.is/
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Grunnmenntaskólinn - Vor 2016 
 

Ert þú með stutta skólagöngu að baki? Viltu byrja aftur í skóla? 

Þá er Grunnmenntaskólinn nám fyrir þig. Tilvalinn grunnur að meira námi. 

Grunnmenntaskólinn er 300 kennslustunda nám fyrir fólk sem er 20 ára og 

eldra.  Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám. 

  

Markmið 

Að byggja upp grunn í íslensku, ensku, 

stærðfræði og tölvum 

Að auka sjálfstraust til náms 

Að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð 

Að þjálfa samvinnu í verkefnagerð 

Að styrkja stöðu á vinnumarkaði 

  

Fög:  

Íslenska 

Stærðfræði 

Enska 

Tölvur 

Sjálfsstyrking 

Námstækni 

Framsögn 

Færnimappa  

 

Forkröfur náms: Engar 

Námsmat: Engin próf eru tekin en 

námsmat fer fram með verkefnavinnu, æfingum og símati. Einstaklingsmiðuð 

kennsla.  

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær:  Hefst 19. janúar, kennt á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 16:30-

19:30. Námið er tvær annir.  

 

Verð: 58.000 kr. 
  

http://www.simey.is/
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Sölu-, markaðs- og rekstrarnám - Vor 2016 
 

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám er sérstaklega 

hagnýtt og hnitmiðað nám fyrir þá sem vilja 

styrkja eigin rekstur eða þá sem hafa í hyggju að 

stofna til eigin reksturs. Námsaðferðir eru 

aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum 

tengdum almennum sölu- og markaðsstörfum.  

Lengd: 273 klst.  

Helstu námsþættir: Námstækni, markmiðasetning og tímastjórnun, tölvu og 

upplýsingatækni, sölutækni, viðskiptatengsl og þjónusta, verslunarreikningur, 

almenn markaðsfræði, samskipti, sjálfstraust, framsögn og framkoma, 

markaðsrannsóknir, Excel við áætlanagerð, markaðssetning á samfélagsmiðlum, 

stafræn markaðsfræði, lykiltölur, lausafé og áætlanagerð, samningatækni, 

frumkvöðlafræði og fyrirtækjasmiðja, stofnun fyrirtækja, verkefnastjórnun, gerð 

kynningarefnis og gerð viðskiptaáætlana.  

Kennari: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri  

Hvenær: Hefst 19. janúar 2016 og lýkur í desember 2016. Kennt þriðjudaga og 

fimmtudaga frá kl. 16:30-19:30.  

Verð: 80.000 kr. 

Málmsuða – Tig suða – Vor 2016 
SÍMEY býður upp á námskeið í TIG suðu. Nemandi sem hefur lokið smiðju í 

málmsuðu er fær um að sjóða samkvæmt verklýsingum og hefur þekkingu til að 

vinna sjálfstætt eftir suðuferilslýsingu. Einnig öðlast hann nægilega færni, leikni 

og öryggi í vinnubrögðum til að hann sé gjaldgengur á vinnumarkaði. 

Námskeiðið er byggt upp á fyrirlestrarformi og verklegri vinnu en auk þessa 

þurfa þátttakendur að halda verkdagbók á meðan á námskeiði stendur. Miðað er 

við að fagbókleg kennsla nemi að lágmarki 13 klukkustundum af 80 

klukkustunda heildarnámstíma námsins. 

Forkröfur náms: Ætlað fólki sem er 20 ára og 

eldra.  

Lengd: 80 klst. 

Námsmat: Gerð er krafa um 80% lágmarksmætingu.  

Kennarar: Kristján Þ. Kristinsson og Stefán 

Finnbogason 

Hvar: Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Hvenær: Kennt er þrisvar í viku, mánudögum og miðvikudögum frá kl. 17:30-

21:00 og föstudögum frá kl. 15:00-19:00. Námið hefst 1. febrúar 2016 

 

Verð: 28.000 kr. 

http://www.simey.is/
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Skrifstofuskólinn - Vor 2016 
 

Skrifstofuskólinn er ætlaður þeim sem vinna almenn skrifstofustörf eða þeim 

sem hafa hug á því að skipta um starfsvettvang. Tilgangur námsleiðarinnar er að 

auka sjálfstraust námsmanna til að takast á við almenn skrifstofustörf og stuðla 

að jákvæðu viðhorfi þeirra til áframhaldandi náms. Í náminu er lögð áhersla á að 

námsmenn læri að læra, efli sjálfstraust sitt og lífsleikni. Námsaðferðir eru 

aðallega byggðar á hagnýtum viðfangsefnum sem auðvelt er að yfirfæra á 

almenn skrifstofustörf. 

 

Lengd: 150 klst. 

Helstu námsþættir: Sjálfstyrking og samskipti, námstækni, 

verslunarreikningur, nemendadagbók og markaðssetning, þjónusta, handfært 

bókhald, tölvubókhald, lokaverkefni, færnimappa og ferilskrá og tölvu- og 

upplýsingaleikni. 

Námsmat: Gerð er krafa um 80% lágmarksmætingu. Ekki eru lögð fyrir 

formleg próf en mikil áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem 

oftast yfir það sem hefur áunnist til að ýta undir stöðugar framfarir hjá 

námsmönnum. Leiðbeinandi á að meta árangur námsmanna án þess að nota til 

þess hefðbundin próf. Í stað hefðbundinna prófa metur hann reglulega 

námsferlið og námsárangur og gerir hverjum 

og einum námsmanni grein fyrir niðurstöðum 

matsins. 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY  

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

 

Dagnám 

Hvenær: Hefst 1. febrúar 2016 og lýkur í maí 

2016. Kennsla fer fram kl. 9:00-12:00 alla virka daga 

 

Síðdegisnám 

Hvenær: Kennt mánudaga og miðvikudaga frá kl. 16:30 - 19:00. Hefst 15. 

febrúar 2016 og lýkur í desember 2016 

 

Verð: 47.000 kr. 
 

 
 

 
 

  

http://www.simey.is/
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Leikskólaliða-og stuðningsfulltrúabrú, fjarnám - Haust 

2016 
 

Vinnur þú í leikskóla eða grunnskóla? Viltu 

auka færni þína? 

Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú er 

ætluð þeim sem starfa í leik- og grunnskólum. 

Nemendur þurfa vera orðnir 22ja ára, hafa 

lokið 230 kennslustunda starfstengdum 

námskeiðum eða sambærilegu námi og hafa 

að baki að minnsta kosti þriggja ára 

starfsreynslu af störfum úr leik- eða grunnskóla við uppeldi, umönnun og 

menntun barna. Nemendur sem ljúka leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú 

hljóta starfsheitin leikskólaliði og stuðningsfulltrúi.  

 

Námið er kennt í skype for buisness. Skiptir ekki máli hvar þú býrð á landinu, 

getur verið heima hjá þér og verið með í kennslustundum.  

 

Kennslufyrirkomulag 

Stuðningsfulltrúabrú er um 50 eininga nám á framhaldsskólastigi. 

Námið er 4 annir.  

 

Eftirfarandi áfangar eru kenndir: 
Fötlun 103, Hegðun og atferlismótun 103, Leikur sem náms- og þroskaleið, 

Íslenskar barnabókmenntur 633, Listir og skapandi starf 103, Samskipti og 

samstarf 103, Sálfræði 203, siðfræði 102, Skyndihjálp 101, Uppeldisfræði 103 

og 203, Þroski og hreyfing 103, Kennslustofan og nemandinn 103. 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú er kennd á miðvikudögum frá 

kl. 17:00 -21:00  og einstaka föstudaga. Námið hefst í lok ágúst 2016 og lýkur 

vor 2018. Námið er 4 annir.  

 

Verð: 36.500 kr. önnin 

 

  

http://www.simey.is/
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Félagsliðabrú, fjarmám - Haust 2016 
 

Námið er skipulagt fyrir einstaklinga sem eru orðnir 22ja ára og hafa a.m.k. 3ja 

ára starfsreynslu af viðeigandi starfssviði. Að auki þurfa þeir að hafa lokið 

starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra 

aðila sem sjá um námskeiðahald. Umfang námskeiða þarf að vera 220-230 

stundir og skal það teljast jafngilda um 17 einingum af sérgreinum 

félagsliðabrautar. Formlegt nám við framhaldsskóla er metið í samræmi við 

ákvæði aðalnámskrár framhaldsskóla sé það sambærilegt við það nám sem er í 

boði á brúnni. Innihald námsins er félags-, sál- og uppeldisgreinar sem og 

sérgreinar á sviði fötlunar og öldrunarþjónustu. Sérhæfingin er sjö einingar á 

hvoru sviði og geta nemendur tekið bæði sviðin ef þeir kjósa. Nemendur sem 

ljúka félagsliðabrú hljóta starfsheitið félagsliði.  

 

Námið er kennt í skype for buisness. Skiptir ekki máli hvar þú býrð á landinu, 

getur verið heima hjá þér og verið með í kennslustundum. 

 

Fög 
Aðstoð og umönnun 104  

Félagsfræði 103 

Félagsleg virkni 102 

Fjölskyldan og félagsleg þjónusta 103 

Heilbrigðisfræði 103 

Lyfjafræði fyrir félagsliða 113 

Næringarfræði 103 

Sálfræði 203 

Skyndihjálp 101 

Valgreinar  
Öldrunarferli 103 og 202 

Samfélagsþjónusta aldraðra 102 

EÐA  

Fötlun 103 

Fötlun og samfélag 104 

Kennarar: Ýmsir kennarar á vegum SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Hefst í lok ágúst, kennt á þriðjudögum frá kl. 17:00-21:00 og einstaka 

föstudaga. Námið er 4 annir.  

Verð: 23.250 kr. önnin 
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Listasmiðja – Málun – Haust 2016 
 

Megináhersla er lögð á að þátttakendur öðlist færni í grunnatriðum listmálunar 

og listasögu, að þeir efli skapandi hugsun sína, fangi hugmyndir og setji fram í 

málverki með tilliti til myndbyggingar í formi og lit. 

Þátttakendur kynnast einnig ýmsum aðferðum við framsetningu málverka 

notkun mismunandi áhalda og mikilvægi frágangs á myndverkum. 

Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, verklegri vinnu, vettvangsheimsóknum. 

Þátttakendur halda verkdagbók/skissubók á meðan á námskeiði stendur. 

Listasmiðja er ætluð einstaklingum 20 ára og eldri.  

 

Lengd: 80 klst.  

Kennari: Bryndís Arnardóttir (Billa) sem hefur áratuga reynslu af 

myndlistarkennslu ásamt því að starfa sem myndlistarmaður 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri. Hámark 12 þátttakendur.  

Hvenær: Þriðjudaga kl. 17:00-21:00 og laugardaga 13:00-16:00.  

Hefst: 20. sept.   

 

Verð: 28.000 kr. 

Listasmiðja – Teikning – Haust 2016 
 

Megináhersla er lögð á að þátttakendur nái færni í grunnatriðum myndlistar og 

afli sér þekkingar og leikni með vinnu sinni. Þátttakendur efla skapandi hugsun 

og læra að fanga hugmyndir sínar sem þeir síðan útfæra á margvíslegan hátt. 

Þátttakendur kynnast einnig ýmsum aðferðum við framsetningu hugmynda 

sinna, notkun mismunandi áhalda og mikilvægi frágangs á myndverkum sínum. 

Námskeiðið byggist á fyrirlestrum, verklegri vinnu, vettvangsheimsóknum. 

Þátttakendur halda verkdagbók/skissubók á meðan á námskeiði stendur. 

Listasmiðja er ætluð einstaklingum 20 ára og eldri.  

 

Lengd: Námskeiðið er 80 klst.  

Forkröfur náms: Engar 

Kennari: Bryndís Arnardóttir (Billa) sem hefur áratuga reynslu af 

myndlistarkennslu ásamt því að starfa sem myndlistarmaður 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri. Hámark 12 þátttakendur.  

Hvenær: Mánudaga og fimmtudaga, kl. 17:00-21:00.  

Hefst: 6. okt.  

 

Verð: 28.000 kr.  
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Aftur í nám, ætlað lesblindum – Haust 2016 
 

Aftur í nám er ætlað einstaklingum, 20 ára og eldri, sem glíma við lestrar- og 

skriftarörðugleika. Námið er 95 kennslustundir þar af eru 40 stundir í 

einkatímum hjá Davis lesblinduráðgjafa.  

 

Markmið 

-Að verða betri í lestri og skrift 

-Að auka sjálfstraust til náms 

-Að styrkja stöðu á vinnumarkaði 

 

Námsgreinar 

-Sjálfsstyrking 

-Davis lesblinduþjálfun 

-Íslenska 

-Tölvu- og upplýsingatækni 

 

Lengd: 80 klst. 

Námsmat: Símat  

Kennarar: Ýmsir kennarar hjá SÍMEY 

Hvar: SÍMEY, Þórsstíg 4, Akureyri 

Hvenær: Hefst í október. Um að gera að skrá sig.  

 

Verð 69.000  
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