
 
 

Aukin hæfni til starfa í atvinnulífinu 

Skýrsla um málþing sem haldið var 26. febrúar 2014 á Egilsstöðum 

 

Forsaga 
 

Haustið 2012 boðaði Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur, tvo stjórnarmenn 

Kvasis – samtaka fræðslu og símenntunarmiðstöðva á fund í mennta- og menningarmála-

ráðuneytinu til að ræða röð málþinga sem hann gerði að tillögu sinni að fræðslu- og símennt-

unarmiðstöðvar innan Kvasis tæku að sér að skipuleggja. Ráðuneytið hafði fengið styrk til að 

halda röð málþinga úr „Lifelong learning programme“ áætlun Evrópusambandsins sem bar 

heitið „Strengthening adult learning provision in Iceland“. 

 

Stjórnarmennirnir voru þær Guðjónína Sæmundsdóttir frá Miðstöð símenntunar á Suður-

nesjum og Bryndís Þráinsdóttir frá Farskólanum – miðstöð símenntunar á Norðurlandi 

vestra.  

 

Í umsókn var gert ráð fyrir að fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar myndu sjá um fimm 

málþing og ráðuneytið um hið sjötta. Málþingin  voru haldin árin 2013 og 2014 og fjölluðu 

um: Raunfærnimat, menntun jaðarhópa, menntun innflytjenda, gæði í framhaldsfræðslu og 

„aukna hæfni til starfa í atvinnulífinu“ (Thematic seminar on up-skilling of workforce, 1 level 

up in NQF). Farskólinn og Framveg – miðstöð símenntunar tóku að sér að skipuleggja 

síðastnefnda málþingið. Til að byrja með voru það Bryndís Þráinsdóttir frá Farskólanum og 

Ragnhildur Bolladóttir frá Framvegis sem sáu um skipulagningu en Ragnhildur hvarf síðar til 

annarra starfa og sá fulltrúi Farskólans um að fylgja verkefninu til enda. 

 

Við undirbúning málþingsins „aukin hæfni til starfa í atvinnulífinu“ voru haldnir nokkrir fundir, 

meðal annars með Ólafi Grétari Kristjánssyni. Í lok september 2013 lá dagskrá fyrir og var 

ákveðið að halda málþingið í Menntaskóla Borgarfjarðar í Borgarnesi, 22. október 2013. Sjá 

dagskrá í Fylgiskjali 1 á bls. 4. Vegna slæms veðurútlits var málþinginu frestað fram í 

nóvember en þá varð aftur að fresta því vegna ónógrar þátttöku fram yfir áramótin.  

 

Þegar þarna var komið sögu var ljóst að tíminn var orðinn naumur því eitt málþing í umsjá 

stöðvanna var eftir sem fjalla átti um gæðamál. Samstarfsaðilar ákváðu þá að kanna hvort 

áhugi væri hjá Þekkingarneti Þingeyinga og Austurbrú um að sameina málþingin í febrúar og 

varð sú niðurstaðan Sjá dagskrá í Fylgiskjali 2 á bls. 5. 

 

Málþingið „aukin hæfni til starfa í atvinnulífinu“ var haldið á Egilsstöðum 26. febrúar 2014 í 

heldur styttri útgáfu. 

 

Erindi málþingsins 
 

1. Íslensku hæfniramminn  
Þórdís Guðmundsdóttir, verkefnastjóri í mennta- og menningarmálaráðuneytinu fjallaði um 

hæfnirammann og þrepaskiptingu náms. Hún sagði frá tilgangi hæfniþrepanna en þau eru til 

að auðvelda mat á námi innan Evrópu og gera nemendum ljóst hvaða hæfni þeir eiga að 
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búa yfir við námslok.  Hæfniþrepin eiga líka að auðvelda atvinnulífinu að átta sig á hvaða 

kröfur er hægt að gera til einstaklinga að loknu námi, til dæmis varðandi sjálfstæði og 

vinnubrögð. Þórdís bar Evrópska hæfnirammann saman við þann íslenska. Sá evrópski 

hefur átta þrep en sá íslenski sjö þrep. Fyrsta þrepið í þeim íslenska jafngildir þrepum eitt og 

tvö í þeim Evrópska. Hjá framhaldsfræðslunni hefur komið fram gagnrýni á íslenska 

rammann og vinnur starfshópur nú að breytingartillögum fyrir framhaldsfræðsluna.  

 

2. Nýjar námskrár hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

Halla Valgeirsdóttir, sérfræðingur hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sagði frá nýjum 

vinnubrögðum við gerð nýrra námskráa. Fyrst eru fræðsluþarfir skilgreindar, síðan fer fram 

greining á hæfnikröfum starfs og þá er námskrá rituð. Nám er ekki lengur skilgreint út frá því 

hvað á að kenna heldur út frá þeirri hæfni sem námsmenn eiga að búa yfir að námi loknu.  

Þegar hæfniviðmið eru skrifuð þá skiptir orðalag máli. Lýsa þarf uppbyggingu náms. Hæfnin 

á að vera sýnileg og mælanleg og það þarf að velja sagnorð sem lýsa þekkingu, leikni og 

hæfni sem á að vera til staðar svo lítið eitt sé talið upp af því sem Halla sagði okkur frá. 

 

3. Verkfærni í framleiðslu 1 – Ný námskrá 

Anney Þórunn Þorvaldsdóttir, verkefnastjóri hjá Mími símenntun kynnti fyrir málþingsgestum 

verkefni sem kallast ,,Verkfærni í framleiðslu 1“. Verkefnið fékk styrk frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og voru samstarfsaðilar ,,Samtök atvinnulífsins“ og ,,Marel“. 

Þessi námskrá er gott dæmi um samstarf atvinnulífs, fyrirtækis og fræðsluaðila. Markmið  

verkefnisins voru meðal annars að  

o búa til námstækifæri fyrir starfsfólk í tæknifyrirtækjum sem ekki hefur lokið formlegri 

skólagöngu    

o Móta farveg fyrir fólk sem hefur áhugaá að afla sér formlegrar menntunar í 

Framhaldinu  

o Móta spennandi og færa leið til að mæta þörf tæknifyrirtækja fyrir fagmenntað 

starfsfólk, að sýna fólki með stutta formlega skólagöngu fram á þörf 

vinnumarkaðarins fyrir verk- og tæknimenntað starfsfólk.  

o Að fá vottun á námskránni hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

 

4. Aukin hæfni – starfstengt nám 

Aðalheiður G. Sigurjónsdóttir ráðgjafi  hjá Mími – símenntun, rakti forsöguna að námi fyrir 

félags- og leikskólaliða. Hún sagði frá margra ára baráttu fyrir starfstengdu námi, með 

aðkomu stéttarfélaganna, þar sem áhersla var lögð á að meta starfsreynslu og aldur.  

Þegar brúarnámi er lokið fá þátttakendur viðurkenndan starfstitil sem leikskólaliði eða sem 

félagsliði og laun hækka í flestum tilfellum ásamt því að ábyrgð verður meiri í starfi og meiri 

líkur á starfsþróun. 

Árin 2007  til 2013 útskrifuðust 214 félagsliðar frá Mími símenntun og 199 leikskólaliðar. 

 

5. Nám er vinnandi vegur – reynsla úr framhaldsskóla 

Sesselja Pétursdóttir, náms- og starfsráðgjafi, hjá FB sagði frá reynslu sinni af verkefninu 

„Nám er vinnandi vegur“.  

Sesselja fór yfir tölur og sagði að 263 námsmenn hefðu hafið nám haustið 2011. 
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Sesselja sagði reynslusögur af námsmönnum og það fór ekki framhjá neinum að sumir 

námsmenn áttu í ýmsum erfiðleikum. En það sem hefði mátt gera betur var að greina hópinn 

áður en hann kom inn í skólann og fara yfir markmið hvers og eins, greina áhugasvið og sjá 

hvað hentaði hverjum og einum. Skólinn var ekki alltaf lausnin, skólinn jók vanda sumra 

námsmanna. Gott hefði verið að hafa betri aðgang að sálfræðingum og námskeiðum eins og 

HAM, kvíða og fleiru. Oft fór mest vinna í þá sem minnst unnu. En margir námsmenn nýttu 

sér tilboðið vel og náðu sínum markmiðum,  svo fátt eitt sé nefnt sem kom fram hjá Sesselju. 

  

6. Menntastoðir 

Sigrún Rósa Ástþórsdóttir, verkefnastjóri hjá MSS – miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

sagði  frá Menntastoðum. Menntastoðir voru settar á laggirnar árið 2009 og voru þær 

samstarfsverkefni MSS, Keilis og FA. Menntastoðir voru svar við aukinni þörf fyrir meiri 

fjölbreytileika þegar kemur að menntun. Menntastoðir voru líka svar við kreppunni og 

atvinnuleysi. 

Menntastoðir eru undirbúningsnám fyrir háskólabrú Keilis, frumgreinadeildir HR og 

háskólans á Bifröst og sem grunnur að iðnnámi í framhaldsskóla og öðru námi einnig. 

Grunnfögin eru tekin fyrir hvert og eitt fyrir sig og kláruð. Í boði er að fara fjórar leiðir í 

náminu: Staðnám eitt en þá er 50 einingum lokið á sex mánuðum, Staðnám 2 sem tekur tólf 

mánuði, fjarnám og dreifnám sem taka tíu mánuði. 

 

Ábendingar til úrbóta sem nýta má innan framhaldsfræðslunnar 

 

Til umhugsunar eftir málþingið um „aukna hæfni til starfa í atvinnulífinu“: 

 Þrepaskipting náms. Kynna þrepaskiptinguna og hæfnirammann nánar fyrir 

framhaldsfræðslunni í tengslum við námskrárskrif. 

 Framhaldsfræðslan þyrfti að fá gott námskeið í því hvernig á að „lýsa“ námi og skrifa 

námskrá. 

 Það kemur í ljós til dæmis í tengslum við erindið um „Nám er vinnandi vegur“ hversu 

mikilvæg öll greining er og hversu mikilvægt það er fyrir fræðslu- og símenntunar-

miðstöðvar að hafa náms- og starfsráðgjafa á sínum snærum. 

 Í tengslum við Menntastoðir vaknar upp spurning um enn frekara nám fyrir markhóp 

framhaldsfræðslunnar. Hópurinn kallar sjálfur eftir því að geta lært meira (formlegt 

nám til eininga) innan ramma framhaldsfræðslunnar. 

 

Lokaorð 

 
Undirrituð þakkar Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og þá sérstaklega Ólafi Grétari 

Kristjánssyni, það traust sem það sýndi fræðslu- og símenntunarmiðstöðvum innan Kvasis 

með því að bjóða þeim að taka þátt í þessu verkefni með ráðuneytinu. Samstarfið var einkar 

ánægjulegt. 
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Fylgiskjal 1 

 

Aukin hæfni til starfa í atvinnulífinu 

Málþing 
 

Haldið í Menntaskóla Borgarfjarðar mánudaginn 18. nóvember 2013,  

klukkan 12:00 – 17:00. 

 

Dagskrá: 

12:00  Léttur hádegisverður og skráning. 

12:45 Setning málþings:  Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur, mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. 

13:00 Íslenski hæfniramminn – þrepaskipting náms: Þórdís Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu. 

13:20  Nýjar námskrár. Nám til að auka hæfni til starfa í atvinnulífinu – tengingar við 

hæfnirammann. Halla Valgeirsdóttir, sérfræðingur og Guðmunda Kristinsdóttir, sérfræðingur 

frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. 

13:40 Verkfærni í framleiðslu hjá Marel. Anney Þórunn Þorvaldsdóttir, verkefnastjóri, Mími – 

símenntun. 

14:00 Aukin hæfni – starfstengt nám. Hulda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri, Mími – símenntun. 

14:20 Eflum byggð í Húnaþingi vestra. Bryndís Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri, Farskólanum – 

miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra. 

14:40 Nám er vinnandi vegur – hugmyndir að baki verkefninu. Hrafnhildur Tómasdóttir, 

sviðsstjóri ráðgjafar- og vinnumiðlunarsviðs Vinnumálastofnunar. 

15:00 Nám er vinnandi vegur, reynsla framhaldsskóla. Sesselja Pétursdóttir, náms- og 

starfsráðgjafi, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

15:20 Reynslusögur. 

15:40 Kaffi. 

16:00 Hvert liggur þín leið? Fjölsmiðjan á Akureyri. Heimir Haraldsson, náms- og starfsráðgjafi og 

Kristín Björk Gunnarsdóttir, verkefnastjóri hjá SÍMEY á Akureyri. 

16:20 Menntastoðir. Særún Rósa Ástþórsdóttir, verkefnastjóri hjá Miðstöð símenntunar á 

Suðurnesjum. 

16:40 Reynslusaga. 

16:50 Samantekt og slit. Ragnhildur B. Bolladóttir. 

 

Skráningar á: bryndis@farskolinn.is og ragnhildur@framvegis.is  fyrir föstudaginn 15. nóvember. 

 

mailto:bryndis@farskolinn.is
mailto:ragnhildur@framvegis.is
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Fylgiskjal 2 

 

Aukin hæfni til starfa og gæðamál 

Málþing um framhaldsfræðslu 
 

Haldið á Hótel Héraði, Egilsstöðum, miðvikudaginn 26. febrúar 

frá kl. 09:15 – 17:00. 
 

Drög að dagskrá: 

09:00  Kaffisopi og skráning. 

09:15 Setning málþings:  Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur, mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu.  

09:30 Íslenski hæfniramminn – þrepaskipting náms: Þórdís Guðmundsdóttir, 

verkefnastjóri, mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  

09:50  Nýjar námskrár. Nám til að auka hæfni til starfa í atvinnulífinu – tengingar 

við hæfnirammann. Halla Valgeirsdóttir, sérfræðingur frá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins.  

10:10 Verkfærni í framleiðslu hjá Marel. Anney Þórunn Þorvaldsdóttir, 

verkefnastjóri, Mími – símenntun.  

10:30 Kaffi 

10:50 Aukin hæfni – starfstengt nám. Aðalheiður G. Sigurðardóttir, ráðgjafi hjá 

Mími – Símenntun. 

11:10 Nám er vinnandi vegur, reynsla framhaldsskóla. Sesselja Pétursdóttir, náms- 

og starfsráðgjafi, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.  

11:30 Reynslusögur.  

11:40 Menntastoðir. Særún Rósa Ástþórsdóttir, verkefnastjóri hjá Miðstöð 

símenntunar á Suðurnesjum.  

12:00 Reynslusaga.  

12:10 Hádegismatur 
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13:00 Kröfur um gæðastarf í framhaldsfræðslu. Ólafur Grétar Kristjánsson, 

deildarsérfræðingur, mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  

13:30 Þróun gæðastarfs og viðmiða í framhaldsfræðslu. Guðfinna Harðardóttir frá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.  

14:00 Gildi gæðastjórnunar í atvinnulífinu. Agnes Hólm Gunnarsdóttir, ABS 

sérfræðingur hjá Alcoa.  

14:30 Gæðamál í framhaldsfræðslu – frá sjónarhóli úttektaraðila. Bergþór 

Þormóðsson, úttektaraðili hjá BSI. Reynsla af notkun og úttekt EQM meðal 

símenntunarstöðva á Íslandi. 

15:00 Kaffi. 

15:20 Reynsla af innleiðingu og notkun gæðakerfis í símenntunarstarfi. Óli 

Halldórsson forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga.  

15:50 Gæðastarf og –kerfi í skólakerfinu. Hróbjartur Árnason, lektor í 

kennslufræði fullorðinna hjá Háskóla Íslands.  

16:20 Samantekt. 

 

 

 

 

 

 


