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Aðalfundur Samlífs 

Ítrekað er fundarboð á aðalfund Samlífs, samtaka líffræðikennara 

laugardaginn 12. janúar 2017 kl. 12:00 í Alvar Aalto sal, Norræna hússins. 

 
Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

1. Fundarsetning. 

2. Skýrsla stjórnar Samlífs fyrir árið 2018. 
3. Reikningar Samlífs fyrir árið 2018. 
4. Kjör stjórnarmanna og embættismanna félagsins. 
5. Önnur mál. 
6. Matur. 

7. Fræðsluerindi: Sjálfsát - Margrét Helga Ögmundsdóttir  

8. Fundarslit.  

Vegna veitinga er mikilvægt að skrá sig fyrir 10. janúar á liffraedikennarar@gmail.com 

Sjálfsát í frumum: Endurvinnsla og vörn gegn áreiti 
Ágrip erindis Dr. Margrétar Helgu Ögmundsdóttur, aðjúnkt Læknadeild HÍ 

Sjálfsát (e. autophagy) er leið frumu til þess að brjóta niður gölluð prótein og frumulíffæri. Sjálfsát er 

líka mikilvægt ferli frumu til þess að bregðast við áreiti eins og næringarskorti. Þannig brjóta frumur 

niður stórsameindir sínar og nýta til orkumyndunar og nýbyggingar til þess að lifa af við erfiðar 

aðstæður. Rannsóknir á sjálfsáti hafa aukist mjög undanfarin ár og gallar í ferlinu verið tengdir við ýmsa 

sjúkdóma. Í erindinu verður farið í gegnum lykilrannsóknir sem hafa leitt til þeirrar þekkingar sem við 

höfum á ferlinu og sérstaklega skoðað samband sjálfsáts við krabbamein og öldrun. 

Heimsókn á sýninguna Vatnið í náttúru Íslands í Perlunni  
Í janúar fá líffræðikennarar boð á kynningu á sýninguna Vatnið í Perlunni. 

Landskeppnin í líffræði 
Undankeppni fyrir þátttökuna á Ólympíuleikunum í líffræði, í Ungverjarlandi, 2019 verður 17. janúar.  

 

Sumarnámskeið 2019 – sjávarvistfræði með áherslu á verklegar æfingar 
Sumarnámskeið Samlífs í ár er tileinkað sjávarvistfræði og verður haldið dagana 3. – 5. júní, á 

höfuðborgarsvæðinu. Meðal kennara verða Dr. Steven Campana, Dr. Freydís Vigfúsdóttir, Dr. Guðbjörg 

Ásta Ólafsdóttir, Dr. Marianne Rasmussen og Hildur Magnúsdóttir. Nánari dagskrá verður send út í vor. 
 
Námskeiðsgjald (staðfestingargjald) verður 6.000 kr. og innifalið auk fyrirlestra eru veitingar í kaffihléum og hádegisverður 

alla dagana. Umsóknarfrestur vegna skráningar: 20. maí 2019. Skráning fer fram á vef RannÍs. 
Umsjónarmaður/tengiliður: Hólmfríður Sigþórsdóttir (holmfridur@flensborg.is) 

Örnámskeið um sveppi 
Á haustdögum er fyrirhugað örnámskeið um sveppi og sveppatínslu í Heiðmörk. 

Sumarnámskeið 2020 – líffræðilegur fjölbreytileiki  
Gerð verður tilraun til að halda sumarnámskeið á Grikklandi í dimbilvikunni (6. til 8. apríl 2020)  

áhugasamir eru hvattir til að skoða möguleika á ferðastyrkjum og taka dagana frá. 

Samlíf – Samtök líffræðikennara 
Kennarahúsinu, Laufásvegi 81, 101 RVK. 
Netfang: liffraedikennarar@gmail.com 
Heimasíða: www.lifkennari.is 
https://www.facebook.com/groups/samlif/ 
Ábm. félagsbréfs: Hólmfríður Sigþórsdóttir. 
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