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Árið 2021 markaði tímamót í 14 ára sögu Háskólafélags Suðurlands en á haustdögum lét
Sigurður Sigursveinsson af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins, en hann var fyrsti
framkvæmdastjóri félagsins og hefur mótað það meira en nokkur annar. Ég vil fyrir hönd
félagsins færa honum innilegar þakkir fyrir frábært starf í þágu félagsins.

Líkt og árið áður litaðist 2021 jafnframt mjög af heimsfaraldri með mishörðum sóttvarnarreglum
og samkomutakmörkunum. Flest verkefni var þó hægt að laga að aðstæðum og gengu því að
flestu leyti eins og upp var lagt. Hins vegar höfðu mannabreytingar og veikindi starfsmanna
mikil áhrif á reksturinn enda má ekki mikið út af bera hjá lítilli einingu eins og Háskólafélaginu til
þess að árið endi röngu megin við núllið. En þá er ekkert annað í boði en að bretta upp ermar
og hugsa út fyrir kassann að leiðum og lausnum til þess snúa málum við þannig að hægt verði
að bjóða upp á aðra niðurstöðu að ári liðnu. Háskólafélag Suðurlands er ríkt af mannauði og
það er félagi sem þessu mest um vert. 

Um leið og ég þakka stjórn og starfsfólki félagsins fyrir gott samstarf á árinu, hlakka ég til að
takast á við komandi verkefni með mínu góða fólki, sunnlensku samfélagi til heilla. 
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miðla háskólanámi í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar á Suðurlandi og í samvinnu við
íslenska og erlenda háskóla
sérsauma endurmenntun sem hæfir atvinnulífinu, á eigin vegum eða í samvinnu við aðra,
samhæfa og styrkja rannsóknir í fjórðungnum með því að auka samvinnu
rannsóknarstofnana og fyrirtækja
leita eftir og miðla erlendri þekkingu með samvinnu við erlenda aðila á sviði menntunar
og rannsókna

Háskólafélag Suðurlands var stofnað 19. desember 2007 og er í eigu 14 sveitarfélaga á
Suðurlandi auk Sambands sunnlenskra sveitarfélaga. Samkvæmt samþykktum félagsins er
tilgangur þess að auka búsetugæði og styrkja efnahag á Suðurlandi með því að reka
Þekkingarnet á Suðurlandi sem felur í sér að:

Við stefnumótun sem félagið fór í árið 2018 var eitt af verkefnunum að finna gildi félagsins.
Niðurstaðan varð að það sem einkennt hefur starfsemina frá upphafi er hægt að færa í
eftirfarandi tvö hugtök: Frumkvæði og samtarf. Átti það jafnt við árið 2021 sem og fyrri ár.
 
Stjórnarfundir 2021 voru helst til fleiri en áður eða samtals níu talsins, og er ástæðan helst sú
að stjórnin tók að sér að hafa umsjón með ráðningu nýs framkvæmdastjóra félagsins.
Aðalfundur félagsins var haldinn þann 19. maí og var líkt og árið áður haldin í fjarfundi. Stjórn
félagsins skipuðu um áramót Sveinn Aðalsteinsson formaður, Kristín Hermannsdóttir
varaformaður, Helga Þorbergsdóttir ritari, Olga Lísa Garðarsdóttir, Rögnvaldur Ólafsson,
Sigurður Þór Sigurðsson og Sigurður H. Markússon sem gekk í stjórn á árinu í stað Dagnýjar
Magnúsdóttur. 
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BRYNJA
HJÁLMTÝSDÓTTIR
Verkefnastjóri í fullu starfi. Heldur utan um Hreiðrið frumkvöðlasetur og
sinnir atvinnuráðgjöf fyrir SASS ásamt ýmsum verkefnum fyrir félagið.

MANNAUÐUR

GUÐLAUG ÓSK
SVANSDÓTTIR
Verkefnastjóri í 70% starfi. Sinnir atvinnuráðgjöf fyrir SASS
ásamt tilfallandi verkefnum. 

INGIBJÖRG ÁSTA
RÚNARSDÓTTIR
Þjónustufulltrúi í 70% starfi. Sinnir nemendaþjónustu
félagsins og bókhaldi auk tilfallandi verkefna.

INGUNN
JÓNSDÓTTIR
Framkvæmdastjóri í fullu starfi. Heldur utan um daglegan rekstur
félagsins, öflun verkefna og fjármagns auk þess að leiða stefnumótun
og framtíðar uppbyggingu.

MAGNÚS ST
MAGNÚSSON
Forstöðumaður FabLab smiðju í fullu starfi. Hefur umsjón með
daglegum rekstri smiðjunnar auk þess að sinna kennslu og þjálfun í
öllu sem snýr að FabLab hugmyndafræðinni.



MENNTA- OG
MENNINGARMÁLA
RÁÐUNEYTI 

bæta aðgengi íbúa Suðurlands að námi
stuðla að auknu samstarfi og samþættingu
menntunar, rannsókna og fræðastarfs
reka tímabundin átaksverkefni sem stuðla að
byggðaþróun og nýsköpun á starfssvæði
HfSu

Háskólafélag Suðurlands hefur verið með
samning við mennta- og
menningarmálaráðuneyti frá árinu 2015 sem
gilda átti til ársins 2017 en hefur verið
framlengdur síðan þá, nú síðast til ársloka 2021.
Verið er að vinna að nýjum samningi við nýtt
ráðuneyti háskóla- iðnaðar og nýsköpunar og
standa vonir til þess að gengið verði frá þeim
samningi fyrir sumar 2022.
Í samningi félagsins við mennta- og
menningarmálaráðuneytið eru meginmarkmið
hans skilgreind sem þríþætt:

Jafnframt er tekið fram í samningnum að félagið
leiði vinnu við þróun þekkingarnets á Suðurlandi
sem miðar að samhæfðri starfsemi staðbundinna
þekkingarsetra annars vegar, og HfSu og
Fræðslunetsins hins vegar.

NEMENDAÞJÓNUSTA
Aftur setti heimsfaraldurinn strik í reikninginn
varðandi þjónustu við nemendur í fjarnámi þó
ekki eins afgerandi og árið áður. Árið 2019 voru
prófskráningar 1143 en fóru niður í 333 árið
2020. Og þó enn sé svolítið í land að ná fyrri
hæðum skilaði árið 2021 samtals 600
prófskráningum. Aðstaða nemenda var meira og
minna opin allt árið þrátt fyrir
samkomutakmarkanir en öllum sóttvarnarreglum
var fylgt, svo sem aukið bil milli borða í
lesaðstöðu og fleira sem tryggði öryggi
nemenda.
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HÁSKÓLAHÁTÍÐ 
Háskólafélag Suðurlands hefur það fyrir sið að
blása til háskólahátíðar síðari hluta júnímánaðar
ár hvert, og samfagnar þá með þeim eru að
ljúka háskólaprófi og hafa notið þjónustu
félagsins, ýmist varðandi prófaþjónustu og/eða
lesaðstöðu. Yfirleitt fer hátíðin fram í
Fjölheimum og svo var að þessu sinni og mættu
sem fyrr segir útskriftarnemar ásamt fjölskyldum
sínum til þess að taka á móti viðurkenningu og
hamingjuóskum frá félaginu. Sem fyrr var um að
ræða hátíðlega athöfn sem jafnframt setur
fallegan endapunkt á viðveru nemanna í
námssamfélagi Háskólafélagsins.

SASS
Við lok ársins 2021 voru lögð drög að nýjum
samningi við SASS en eldri samningur milli þess
og félagsins er síðan 2016. Nýi samningurinn
mun byggja á svipuðum grunni og sá eldri en
með nokkrum áherslubreytingum, sérstaklega
hvað varðar skilgreind atvinnusóknarsvæði á
Suðurlandi. Eftir sem áður mun félagið sinna
verkefnum tengdum Uppbyggingarsjóði
Suðurlands og tímabundnum áhersluverkefnum
Sóknaráætlunar Suðurlands. 
Í desember 2021 kláraðist verkefni er varðaði
samstarf safna og var unnið fyrir SASS en styrkt
úr Byggðaáætlun og þá var jafnframt
framlengdur samningur um verkefnið
Menntahvöt, þar sem samkomutakmarkanir
komu í veg fyrir að hægt væri að klára það á
settum tíma. 

M
O

LA
R 

Ú
R 

ST
A

RF
SE

M
IN

N
I

NEMENDAKÖNNUN 
Fyrsta útgáfa af nemendakönnun meðal
útskriftarnema í framhaldsskólum á Suðurlandi
var gerð meðal nema í Fjölbrautaskóla
Suðurlands í desember 2020. Með því fékkst
endurgjöf á könnunina sem var síðan gerð í
öllum framhaldsskólum á Suðurlandi nú í vor.



FJÖLHEIMAR
ÞEKKINGARSAMFÉLAG
Höfuðstöðvar félagsins eru í Fjölheimum á
Selfossi. Þar eru skrifstofur starfsmanna,
kennslustofur, lesstofa fyrir nemendur, kaffistofa
og hópvinnuaðstaða fyrir nemendur auk funda-
og viðtalsherbergja. 

Háskólafélagið er formlegur leigutaki
húsnæðisins, alls 1620 fermetra, af
Sandvíkursetri ehf, fasteignafélagi í eigu
Sveitarfélagsins Árborgar. Um tíu ára
leigusamning er að ræða sem gildir til ársloka
2022 og hafa Háskólafélagið og Fræðslunetið,
sem jafnframt er stærsti notandi hússins, hug á
að gera nýjan samning við Árborg um
áframhaldandi leigu húsnæðisins. 

Framkvæmdastjóri Háskólafélagsins heldur utan
um rekstur þekkingarsamfélagsins í Fjölheimum
sem telur hátt á þriðja tug starfsmanna og sinnir
þjónustu við hundruð nemenda, bæði í
framhaldsfræðslu og á háskólastigi, en
þekkingarsetrið sem slíkt nýtur engra styrkja frá
opinberum aðilum. Nánar má kynna sér
Fjölheima og starfsemi þess inni á
www.fjolheimar.is

FABLAB SELFOSS
Áfram var unnið að uppbyggingu FabLab
smiðjunnar í FSu/Hamri á Selfossi. Fjármunir sem
fengust frá Atvinnu-og nýsköpunarráðuneytinu
voru nýttir til þess að efla smiðjuna enn frekar
með tækjakaupum og auknu framboði kúrsa fyrir
framhaldsskólanemendur auk þess sem FabLab-
ið er þátttakandi í Erasmus+ verkefninu "Adults
on the Move!" sem miðar að því að hjálpa ungu
fólki í atvinnuleit að efla sig í stafrænni þekkingu
og menningu. En nánar má lesa um verkefni
FabLab Selfoss á
www.facebook.com/FabLabSelfoss/
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http://www.fjolheimar.is/
https://www.adultsonthemove.eu/
http://www.facebook.com/FabLabSelfoss/


SAMTÖK
ÞEKKINGARSETRA
Háskólafélag Suðurlands er eitt af þeim setrum
sem mynda Samtök þekkingarsetra (SÞS) en á
þeim vettvangi er unnið að þróun
þekkingarsamfélaga á landsbyggðinni. Setrin
hafa unnið saman að mótun gæðastefnu sem
kynnt hefur verið fyrir nýjum ráðherra háskóla-,
iðnaðar- og nýsköpunar og mun sú stefna verða
til þess að efla setrin enn frekar og gera þau
hæfari til metnaðarfullra verkefna. 

LEIÐARAÞJÁLFUN / LÓA
NÝSKÖPUNARSJÓÐUR
LANDSBYGGÐARINNAR

Árið 2021 fékk félagið styrk úr Lóu
nýsköpunarsjóði fyrir landsbyggðina, til þess að
þjálfa svokallaða „leiðara“ en það eru þeir
aðilar/ráðgjafar sem leiða frumkvöðla áfram í átt
að markmiðum sínum. Félagið fékk til liðs við sig
Svövu Björk Ólafsdóttur frá RATA til þess að
móta fjórar vinnustofur með það að markmiði að
kenna leiðurunum á öll þau helstu verkfæri sem
reynst hafa best við vinnu með frumkvöðlum.
Mikið var lagt upp úr því að fá sem flesta
ráðgjafa af Suðurlandi til þátttöku á
vinnustofunum og jafnframt að staðsetning þeirra
væri dreifð um allt svæðið, með það fyrir
augum að sunnlenskir frumkvöðlar hefðu
aðgengi að hæfum leiðurum á sem flestum
stöðum. Úr varð að 25 ráðgjafar skráðu sig til
þátttöku og var það framar vonum. Verkefninu
lýkur formlega sumarið 2022 en hópurinn sem
tók þátt er strax farinn að undirbúa nýja umsókn
í Lóuna enda samdóma álit þátttakenda að
sterkur grunnur hafi myndast fyrir áframhaldandi
samstarfi sem miðar að því að efla og auka
aðstoð við frumkvöðla og nýsköpun almennt. 
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HREIÐRIÐ
FRUMKVÖÐLASETUR
Samhliða því að standa fyrir leiðaraþjálfuninni
ákvað félagið að koma á fót frumkvöðlasetri
sem gæti tekið á móti frumkvöðlum og leitt þá
áfram í sinni vegferð líkt og hugmyndafræði
leiðaraþjálfuninnar leggur upp með. Í samstarfi
við sveitafélagið Árborg og atvinnuráðgjöf
SASS varð úr að Hreiðrið frumkvöðlasetur var
stofnað þar sem frumkvöðlar geta komið og
nýtt sér bæði aðstöðu og aðstoð til þess að
vinna að sinni nýsköpun. 
Nánar má kynna sér fyrirkomulag setursins hér:
hfsu.is/frumkvodlasetur

https://hfsu.is/frumkvodlasetur/



