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In gib j ö rg E l s a Guðmun ds dó t t i r

F ræðslumiðstöð atvinnulífsins

Árið 2014 er 12. starfsár Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) og fjórða ár starfseminnar
sem byggt er á lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. Samkvæmt lögunum er markhópur
FA fullorðið fólk á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið formlegri menntun á framhaldsskólastigi. Markmið FA er að veita þessu fólki tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu
sína á vinnumarkaði. Á grundvelli laganna er í gildi þjónustusamningur við mennta- og
menningarmálaráðuneytið. FA sinnir markhópnum ekki beint heldur í gegnum samstarfsaðila sína, sem eru fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar innan KVASIS, í iðngreinum og á
vegum opinbera vinnumarkaðarins, alls 14 fræðsluaðilar. Auk þeirra verkefna sem lögin og
þjónustusamningurinn kveða á um þá vistar FA einnig fulltrúa í Norræna tengslanetinu um
nám fullorðinna sem kostað er af Norrænu ráðherranefndinni, og vinnur að ýmsum samstarfsverkefnum, sem tengjast viðfangsefnum FA, en eru fjármögnuð með styrkjum.
Hér verður stiklað á stóru í starfsemi FA árið 2014.

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

Í raunfærnimati segja 87% svarenda það skipta miklu

Útt e kt á framhal d sfræðslu k e rfinu

eða mjög miklu máli að fá einingarnar metnar í framhalds-

Árið 2013 fól mennta- menningarmálaráðuneytið Capacent

mikilvægt eða mjög mikilvægt. Um 60% töldu frekar eða

að gera úttekt á framhaldsfræðslukerfinu, hlutverki þess,

mjög auðvelt að sýna fram á færni sína í matsviðtölum,

verkaskiptingu og samstarfi FA, Fræðslusjóðs, fræðsluaðila,

rúmlega 60% hafa farið í nám eftir raunfærnimat og 15% til

annarra hagsmunaaðila og ráðuneytisins. Auk úttektarinnar

viðbótar hafa það í hyggju, 90% segja námið ganga vel eða

var gerð þátttakendakönnun meðal þeirra sem sótt hafa vott-

mjög vel. 64% svarenda eru enn í sama starfi.

skóla, 79% telja hlutverk náms- og starfsráðgjafa í ferlinu

aðar námsleiðir, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat á
árunum 2010-12. Helstu niðurstöður úttektarinnar benda til
að starfið í framhaldsfræðslu hafi náð markmiðum laga um

N ámsskrár o g námsl ý singar

framhaldsfræðslu og fjármagn sé notað með skilvirkum hætti.

Á seinni helmingi ársins 2013 var lokið við vinnu við Viðmið

Í þátttakendakönnuninni kom fram mikil ánægja með

um gerð námsskráa í framhaldsfræðslu á vegum mennta-

starfið. Þannig sögðu 80% þeirra sem sóttu vottaðar náms-

og menningarmálaráðuneytisins. Nýr ferill vegna vottunar

leiðir að námið hafi haft jákvæð eða mjög jákvæð áhrif á

námsskráa hefur þó ekki verið mótaður og því hafa náms-

sjálfstraust þeirra, um 75% segja námið hafa haft jákvæð

skrár fengið tímabundna vottun.

eða mjög jákvæð áhrif á líf þeirra, um 44% hafa fengið

Í upphafi árs 2014 fengu tvær nýjar námsskrár vottun

námsleiðina metna inn í annað nám, 43% eru áfram í sama

mennta- og menningarmálaráðuneytisins til ársloka: Náms-

starfi, um 15% hafa fengið launahækkun og um 11% hafa

skráin Að lesa og skrifa á íslensku er ætluð fólki af erlendum

fengið aukna ábyrgð.

uppruna sem náð hefur 20 ára aldri, glímir við ólæsi, en

58% segja náms- og starfsráðgjöfina hafa nýst vel eða

hefur hug á að læra eða þjálfa lestur og skrift á íslensku.

mjög vel. 43,5% hafa farið í nám eftir náms- og starfsráð-

Námsskráin Verkfærni í framleiðslu I er ætluð fólki á vinnu-

gjöfina og tæp 18% hafa í hyggju að fara í nám. 49% telja

markaði, sem starfar við málm- og tæknigreinar, hefur náð

líklegt eða mjög líklegt að þeir leiti aftur til náms- og starfs-

20 ára aldri og hefur stutta formlega skólagöngu að baki.

ráðgjafa. Rúm 70% telja náms- og starfsráðgjöfina hafa haft

Þá var unnið að tveimur nýjum námsskrám sem einnig hafa

jákvæð eða mjög jákvæð áhrif á líf þeirra.

fengið tímabundna vottun ráðuneytisins. Annars vegar er
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um að ræða námsskána Lyfjagerðaskólinn sem var unnin

setti fram tillögu í ársbyrjun 2013 um nýtt skipulag náms í

á vegum Framvegis, miðstöð símenntunar í samstarfi við

framhaldsfræðslu þar sem gert ráð fyrir sveigjanleika í fram-

Actavis. Námsskráin er ætluð þeim sem ekki hafa lokið

kvæmd þannig að námsmenn geti lokið námi með ýmsum

framhaldsskóla og starfa í lyfjaiðnaðinum. Hins vegar er það

hætti. FA tók þátt í tilraunaverkefnum með Austurbrú, Far-

námsskráin Fræðsla í formi og lit sem var unnin á vegum

skólanum og Mími-símenntun í þeim tilgangi að prófa og

Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar. Námsskráin er ætluð

þróa hugmyndina. Reynslan gaf góðar hugmyndir um hvað

þeim sem hafa ekki lokið framhaldsskóla og hafa áhuga á

má betur fara og var gott innlegg í framhaldið hvað varðar

skapandi starfi, hugmyndavinnu, myndgerð, framsetningu

framsetningu námsskráa og niðurstaðna hæfnigreininga.

og myndlistarsögu. Allar þessar námsskrár eru skrifaðar í
samræmi við hugmyndir um þrepaskipt nám með áherslu á
hæfniviðmið.

H æfnigr e iningar

Auk framangreindra námsskráa hafa sjö aðrar námsskrár

FA hefur þróað aðferð við hæfnigreiningar starfa til að

fengið endurmat til tveggja ára: Starfsnám stuðningsfull-

ákvarða fræðsluþörf markhópsins. Árið 2013 fékkst styrkur

trúa, grunnnám og Starfsnám stuðningsfulltrúa, framhald.

frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til að lýsa

Námið er ætlað starfsfólki í þjónustu við fatlaða, aldraða

aðferðinni í handbók og þróa námskeið fyrir þá samstarfs-

og sjúka. Landnemaskóli II námið er ætlað innflytjendum

aðila sem vilja nota aðferðina.

sem hafa lokið Landnemaskóla. Skrifstofuskólinn ætlaður

Tilgangur verkefnisins var m.a. að gera samstarfsaðilum

þeim sem hafa stutta formlega skólagöngu og vilja vinna

kleift að nýta aðferðina og nota þau gögn sem FA hefur

við almenn skrifstofustörf. Sölu-, markaðs- og rekstrarnám

unnið í þessum tilgangi og sett í hæfnigrunn FA. Með því fást

er ætlað þeim sem hafa stutta formlega skólagöngu og vilja

samræmd vinnubrögð og samanburðarhæfar niðurstöður.

vinna við sölu- og markaðsstörf eða stofna til eigin reksturs.

Samhliða þessu verkefni var því unnið að endurskoðun og

Menntastoðir lýsa námi í almennum bóklegum greinum og er

þróun hæfniþátta og annarra gagna sem notuð eru og eru

ætlað þeim sem hafa ekki lokið framhaldsskóla. Opin smiðja

nú 54 hæfniþættir til á íslensku sem lýst er á 4 þrepum í

er sniðin fyrir símenntunarmiðstöðvar til að skrifa námslýs-

hæfnigrunni FA.

ingar fyrir smiðju þar sem er lögð áhersla á verklag sem á við
um undirbúning og framkvæmd verks sem er starf eða hluti
starfs á vinnumarkaði og ætlað þeim sem eru 20 ára eða
eldri, eru á vinnumarkaði og hafa ekki lokið framhaldsskóla.
Á tímabilinu var lokið við að skrifa námslýsingar samkvæmt

Frá upphafi hefur starfsemi FA falist í að þróa og halda

námsskránni Opin smiðja fyrir listasmiðjur, um er að ræða

kennslufræðinámskeið en einnig í fræðslufundum og ráðgjöf

tvær smiðjur sem heita Myndlistasmiðja – sjónræn miðlun,

til samstarfsaðila. Í því skini hefur FA þróað 20 mismunandi

teikning og Myndlistarsmiðja – sjónræn miðlun, málun. Í

námskeið fyrir kennara og leiðbeinendur á sviði fullorðins-

allt hafa verið skrifaðar 14 námslýsingar samkvæmt Opinni

fræðslu sem nefnast Stiklur. Námskeiðin eru á mismunandi

smiðju. Áfram var unnið að þróun á framsetningu námsskráa

sviðum með þarfir markhóps FA að leiðarljósi og í samræmi

útfrá þrepaskiptingu náms og eru námsskrárnar Skrifstofu-

við óskir og ábendingar samstarfsaðilanna. Einnig hefur

skóli, Sölu-, markaðs- og rekstrarnám, Menntastoðir og Opin

verið byggt upp gagnasafn um framhaldsfræðslu með u.þ.b.

smiðja skrifaðar í samræmi við þær hugmyndir, með áherslu

700 bókum og öðrum gögnum Auk þess sem mótaðar hafa

á hæfniviðmið.

verið ýmsar aðferðir og mælistikur fyrir kennsluskipulag og

Á árinu var unnið að útfærslu á námsskrá í ferðaþjón-

námsefnisgerð.

ustu og fyrir verslunarfulltrúa hjá Austurbrú og í samstarfi

Frá árinu 2004 hafa alls verið haldin um 80 mislöng

við Mími-símenntun var einnig unnið að útfærslu á náms-

kennslufræðinámskeið og fræðslufundir fyrir fræðslustarfs-

skrá fyrir verslunarfulltrúa með aðkomu fagaðila úr verslun.

menn og leiðbeinendur, samtals 13.692,5 nemendastundir

Jafnframt hefur vinna við útfærslu á nýjum tillögum FA um

og 1.340 nemendur. (Staðan 1. september 2014).

skipan náms í framhaldsfræðslu haldið áfram.
Starfshópur vegna tilraunaverkefnis í ferðaþjónustu
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Á starfsárinu hefur FA tekið þátt í eftirfarandi innlendum
og evrópskum samstarfsverkefnum á sviði kennslufræða:
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• Greining á hæfnikröfum til starfsþjálfa á vinnustöðum

höfðu í hyggju að fara í nám. Þegar var spurt um hvernig

og hönnun á tilraunanámskeiði í framhaldi af því í

námið gengi eða hefði gengið svöruðu 90% því að námið

samstarfi við VR, SGS og IÐUNA fræðslusetur. Styrkt

gengi mjög vel eða vel. Yfirgnæfandi meirihluti svarenda

af mennta- og menningarmálaráðuneytinu

töldu niðurstöður raunfærnimatsins sanngjarnar og hjá hluta

• Evrópskt samstarfsverkefni til þróunar á kennslufræði

af svarendum hafði ábyrgð í starfi aukist.

í grunnleikni, European Basic Skills Network (EBSN).
• Grundtvigverkefni sem gengur út á að kanna hvort og
hvernig aðferðafræði markþjálfunar (coaching) getur

N áms - o g starfsráðg j öf

nýst til að efla leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu í starfi

Eitt meginverkefna FA allt frá stofnun hefur verið þróun

sínu.

aðferða í náms- og starfsráðgjöf. Þá hafa náms- og starfs-

• Leonardóverkefni þar sem er unnið að því greina

ráðgjafar gegnt mikilvægu hlutverki í öflun upplýsinga um

námsþarfir, hanna og tilraunakenna sérstakt nám-

markhópinn. Samtals eru um 23 til 25 ráðgjafar hjá 13

skeið fyrir starfsþjálfa í verslunum.

samstarfsaðilum í dag. Þeir sinna m.a. kynningarfundum
á þjónustunni á vinnustöðum og öðrum vettvangi þar sem

R aunfærnimat

markhópa framhaldsfræðslulaga er að finna, veita ein-

Eftir því sem störfum og námsleiðum fjölgar þar sem boðið

atvinnuleitendur, hafa umsjón með verkefnum í raunfærni-

er upp á raunfærnimat og fleiri ljúka raunfærnimati verður

mati og þróun aðferðafræði í samstarfi við FA.

staklingsviðtöl, hópráðgjöf, taka þátt í virkniaðgerðum fyrir

grunnurinn undir það styrkari. Niðurstöður raunfærnimats

FA heldur utan um samstarfsnet náms- og starfsráðgjafa

eru teknar gildar á vinnumarkaði og í framhaldsskólum. Við

með það að markmiði að auka sérfræðiþekkingu í náms- og

árslok 2014 er búið að opna fyrir raunfærnimat í 46 greinum,

starfsráðgjöf innan framhaldsfræðslunnar. Haldnir eru 2-3

í 43 tilvikum er metið á móti gildandi námsskrá í framhalds-

samráðsfundir á hverju ári þar sem unnið er sameiginlega

skóla en í 3 tilvikum á móti viðmiðum atvinnulífs án teng-

að verkefnum sem stuðla að auknum gæðum og árangri

ingar við námsskrá.

þjónustunnar í þágu markhópsins.

Á síðustu árum hefur áhersla FA í þróun raunfærnimats
verið á greinar sem ekki falla undir iðngreinar.
Frá árinu 2007 og fram á mitt ár 2014 hafa 2.365 einstaklingar lokið raunfærnimati. Alls hafa um 1.636 skólaár
verið metin og er þá miðað við að meðaltalsfjöldi eininga sé

G æði fræðslustarfs o g
ráðg j afar h j á v o ttuðum
fræðsluaðilum

35 á hverju skólaári. Meðalaldur þátttakenda er 40,2 ár og

FA hefur frá upphafi unnið að því að efla gæði hjá fræðslu-

í nær öllum tilvikum er um að ræða einstaklinga sem hafa

aðilum með þróun gæðaviðmiða sem unnin voru í samstarfi

byrjað í framhaldsskóla en ekki lokið námi

og samráði við samstarfsaðila. Árið 2011 fékk FA vottunar-

Á árinu 2013 luku 369 raunfærnimati og meðalfjöldi

stofuna British Standards Institution á Íslandi (BSI) til liðs við

staðinna eininga fyrir hvern þátttakenda var 26. Til viðbótar

sig um gæðavottunarúttektir er snúa að kennslu og nám-

luku síðan 36 einstaklingar raunfærnimati í tengslum við IPA

skeiðahaldi. Í fyrstu var samstarfsaðilum FA gefinn kostur

verkefnið sem áður er getið um. Heildarfjöldi einstaklinga í

á að sækja um gæðavottun og fengu fyrstu miðstöðvarnar

raunfærnimati á árinu 2013 var 405, hlutfall karla um 79%

EQM vottun árið 2012. Í janúar 2013 var staðan þannig að

og kvenna um 21%.

þrettán fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar höfðu staðist

Í apríl 2014 voru birtar niðurstöður úttektar Mennta- og

gæðaúttekt og hlotið vottun skv. EQM gæðamerkinu. Í sept-

menningarmálaráðuneytisins á framhaldsfræðslukerfinu.

ember 2013 fékk fyrsti fræðsluaðilinn utan samstarfsnets

Hluti þeirrar úttektar var að leita svara hjá einstaklingum

FA EQM gæðavottun og um mitt ár 2014 höfðu tveir aðrir

sem lokið hafa raunfærnimati um áhrif og árangur þess.

fræðsluaðilar bæst við. Alls eru því 16 íslenskir fræðsluaðilar

Leitað var til 751 einstaklinga (Capacent) og af þeim svöruðu

með EQM vottun frá FA. FA hefur staðið fyrir þróun gæða-

446, eða 59.4%. Meðal annars kom fram að 61,8% höfðu

viðmiða í náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna í samvinnu

lokið eða voru í námi eftir að raunfærnimati lauk og 13.8%

við náms- og starfsráðgjafa sem starfa hjá samstarfsaðilum
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FA. Markmiðið er að þróa viðmið sem henta til úttektar líkt

unarefni kynninganna var starfsemi FA, ráðgjöf í raunfærni-

og EQM viðmið fyrir fræðslu. Tilraunaútgáfa með endur-

mati, náms- og starfsráðgjöf framhaldsfræðslunnar og

skoðuðum gæðaviðmiðum fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur

almenn starfshæfni.

verið send til fræðslu- og símenntunarmiðstöðva í þeim tilgangi að þeir geti metið starfsemi sína út frá viðmiðunum
og gert úrbætur ef þörf krefðist og þannig undirbúið þennan
hluta starfseminnar fyrir gæðaúttekt.

N áms e fnisg e rð
Í þjónustusamningi MRN við FA er ákvæði um að FA vinni að

Nýverið hófst tveggja ára verkefni um áframhaldandi

verkefnum tengdum námsefnisgerð eftir því fjármagn leyfir.

þróun á EQM gæðaviðmiðum fyrir fræðslu. Er verkefnið

Á tímabilinu hefur verið unnið að frekari þróun Mæli-

styrkt úr Nordplus sjóðnum og unnið í samstarfi við Eista,

stiku FA um gæði námsefnis, veitt ráðgjöf um námsefnisgerð

Litháa og Norðmenn.

fyrir markhópinn og leiðbeint þeim sem vilja útbúa námsefni
á grundvelli námsskráa FA fyrir framhaldsfræðslu.

N e m e n d a b ó khal d
FA skrifar og gefur út námsskrár sem 13 símenntunarmiðstöðvar og Félagsmálaskóli alþýðu sjá um kennslu á. Vegna

N ý ir h ó par í framhal d s fræðslu

þessa náms færa samstarfsaðilarnir nemendabókhald í

FA er ætlað að undirbúa aðkomu nýrra hópa að framhalds-

Námsnetið/MySchool. Einn aðili hefur gert samning við

fræðslu. Ekki er um stóra hópa að ræða, þar sem allur þorri

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins þess efnis að FA sjái um

fólks sem ekki hefur lokið framhaldsskóla er á vinnumarkaði

færslu upplýsinga í nemendabókhaldið. 10 símenntunarmið-

eða í atvinnuleit.

stöðvar, Starfsmennt, IÐAN fræðslusetur og Fræðsluskrif-

Síðsumars hófst vinna að umsókn um styrk til verkefnis í

stofa rafiðnaðarins nota Námsnetið í tengslum við skráningu

náms- og starfsráðgjöf þar sem reynt verður að ná til þeirra

og umsýslu gagna um náms- og starfsráðgjöf.

hópa sem verst eru staddir. Unnið var að umsókn í Erasmus

Í framhaldi af úttekt Capacent kom í ljós talsverð gagn-

áætlunina, stefnumótunarflokk, undir forystu Belga. Í sumar-

rýni á kerfið og frekari leiðbeininga þörf enda er starfsemi

lok barst staðfesting á að umsóknin hefði komist áfram inn í

samstarfsaðila FA fjölbreytt og notkun þeirra á kerfinu að

næsta skref þ.e. að fullgera umsókn.

sama skapi misjöfn. Ákveðið var að fulltrúi FA ásamt fulltrúa

Í undirbúningi er að skoða aðstæður fanga sérstaklega.

frá Stúdíu færu og heimsóttu samstarfsaðilana hvern fyrir sig

Upplýsingar benda til að stór hluti fanga sé markhópur fram-

til að fara yfir reynslu þeirra af kerfinu, fara yfir vinnulag og

haldsfræðslulaga. Fyrstu skrefin voru tekin með því að tveir

skoða hvað mætti betur fara hvað möguleika Námsnetsins

starfsmenn sóttu ráðstefnu sem haldin var í Kaupmannahöfn

varðar.

í september.

M iðlun uppl ý singa um starf á
v e ttvangi framhal d sfræðslu

N o rrænt t e ngslan e t um nám
full o rðinna ( N V L )

FA gefur árlega út ritið Gátt, ársrit um framhaldsfræðslu og

NVL (Norrænt tengslanet um nám fullorðinna) er verk-

kemur það út í tengslum við ársfund Fræðslumiðstöðvar-

efni starfrækt á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar.

innar. Upplýsingum er auk þess miðlað með ýmsum hætti,

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hlutaðist til um það

meðal annars með kynningarbæklingum, útgáfu námskráa

að FA tæki að sér að vista NVL á Íslandi og er Sigrún Kristín

og dreifingu þeirra, þátttöku í ráðstefnum og móttöku gesta,

Magnúsdóttir tengiliður fyrir Íslands hönd. Lesa má nánar

bæði innlendra og erlendra.

um starfsemi NVL í greininni Norrænt tengslanet um nám

Starfsemi FA var á tímabilinu september 2013 – ágúst

fullorðinna í þessu riti.

2014 kynnt fyrir hátt á annað hundrað manns. Þar á meðal
erlendum hópum frá Færeyjum, Noregi, Finnlandi og Ungverjalandi og á ráðstefnum á Íslandi og Grænlandi. Umfjöll-
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F R Æ Ð S L U M I Ð ST Ö Ð A T V I N N U L Í F SI N S

Greinar í raunfærnimati

Staða

1

Málmsuða

Fræðslunet-símenntun á Suðurlandi

Lokið

2

Slátrun

Fræðslunet-símenntun á Suðurlandi

Lokið

3

Skrúðgarðyrkja

IÐAN-fræðslusetur

Lokið

4

Félagsmála- og tómstundabraut

Mímir-símenntun

Lokið

5

Skólaliðar- og stuðningsfulltrúar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Lokið

6

Tölvuþjónustubraut

Miðstöð símenntunar á Suðurlandi

Lokið

7

Almennar bóklegar greinar

Mímir-símenntun

Í vinnslu

8

Hestamennska

Fræðslunet-símenntun á Suðurlandi

Í vinnslu

9

Garð- og skógarplöntubraut

Fræðslunet-símenntun á Suðurlandi

Í vinnslu

10

Fiskveiðar

Miðstöð símenntunar á Suðurlandi

Í vinnslu

11

Ylræktarbraut

Fræðslunet-símenntun á Suðurlandi

Í vinnslu

12

Netagerð

IÐAN-fræðslusetur

Í vinnslu

13

Fiskeldi

Miðstöð símenntunar á Suðurlandi

Í vinnslu

14

Aðstoðarþjónar

IÐAN-fræðslusetur

Í vinnslu

15

Tanntæknar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Í vinnslu

16

Almenn starfshæfni

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar

Í vinnslu

17

Rannsóknartæknar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Í vinnslu

I P A v e rk e fni : Þr ó un raun færnimats til að e fla starfs hæfni full o rðinna m e ð litla
f o rml e ga m e nntun

ingarmálaráðuneytið. Staða verkefnisins nú er óljós, en mikill

Árið 2012 fékk FA svonefndan IPA (Instrument for Pre-

hefur leitað lögfræðiaðstoðar til að gæta hagsmuna sinna.

Accession Assistance – IPA) – styrk frá Evrópusambandinu

Einnig hefur verið send kvörtun til Umboðsmanns Evrópu-

til verkefnisins Þróun raunfærnimats til að efla starfshæfni

sambandsins.

árangur hefur náðst með þeirri vinnu sem þegar er lokið. Í
september 2013 óskaði ESB eftir því að hægt yrði á vinnu við
verkefnið og sendi síðan uppsagnarbréf með tveggja mánaða
fyrirvara í febrúar 2014. FA telur uppsögnina ólögmæta og

fullorðinna með litla formlega menntun. Heildarupphæð
verkefnisins er 2.500.000 evrur og nam styrkur Evrópusambandsins 1.875.000 evrum eða 75% af upphæðinni. Mótframlag 25% greiðir Fræðslusjóður. Verkefnið hófst formlega

R aunfærnimat Í N ÝJ U M G R E I N UM
Haldnir hafa verið fundir með hagsmunaaðilum og unnið

1. september 2012 og er til þriggja ára.
Verkefnalýsingin var unnin í samráði við mennta- og

með framkvæmdaraðilum vegna undirbúnings og samninga-

aðila

gerðar fyrir framkvæmd raunfærnimats. Umfangsmikil vinna

vinnumarkaðarins ásamt fjármálaráðuneyti og Sérfræðiset-

átti sér stað í tengslum við að draga fram áfanga í greinum,

urs í ævilangri náms- og starfsráðgjöf. Í verkefninu átti að

útbúa verklýsingar, forsendur, verðkönnunargögn, samn-

leggja grunn að 47 nýjum raunfærnimats-verkefnum, auk

inga, fylgiskjöl og skilablöð. Send voru út bréf til samstarfs-

þess að byggja átti upp vefgátt um störf og nám með 500

aðila reglulega til kanna áhuga á þátttöku í verðkönnunum

lýsingum starfa. Þetta starf byggðist meðal annars á grein-

og auglýsa greinar í verðkönnun. Samtals voru 22 samningar

ingum á þörfum vinnumarkaðar fyrir þekkingu, sem unnar

gerðir við framkvæmdaraðila um vinnu við gátlista- og verk-

eru af Vinnumálastofnun. Í lok verkefnisins átti að kynna

færagerð og framkvæmd raunfærnimats (12 nýjar greinar á

afurðir þess.

tímabilinu). Yfirlit stöðu raunfærnimatsverkefna

menningarmálráðuneytið,

velferðaráðuneytið

og

Þetta er stærsta einstaka verkefnið, sem FA hefur

Lokið var við gerð viðmiða og verkfæri í mati fyrir verð-

tekið að sér utan þjónustusamnings við mennta- og menn-

könnun í Almennri starfshæfni (unnið í samstarfi við hags-
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FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

munaaðila atvinnulífsins) og gerður samningur við SÍMEY
um framkvæmd raunfærnimats með atvinnuleitendum. Val

U m höfun d inn

á störfum var komið af stað (áttu að vera 6 í verkefninu)

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri

en vegna óvissu um fjármögnun var ákveðið að taka 2 fyrir;

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Hún hefur B.A.-próf í sál-

Rannsóknatækna og Ferðaþjónustu. Verðkönnun var gerð og

fræði, kennsluréttindi frá HÍ, M.Ed.-próf í kennslufræðum frá

fékk Starfsmennt umsjón með framkvæmd raunfærnimats

Harvard-háskóla í Bandaríkjunum og framhaldsmenntun í

fyrir Rannsóknartækna. Ekkert tilboð barst í Ferðþjónustu-

fullorðinsfræðslu frá Háskólanum í Linköping í Svíþjóð. Ingi-

verkefnið. Einnig voru gerðir samningar um gátlista- og verk-

björg hefur unnið við fullorðinsfræðslu frá 1985 við stjórnun,

færagerð fyrir Búfræðibraut, Tölvubraut og Upplýsinga- og

kennslu og skipulagningu, m.a. hjá Menningar- og fræðslu-

fjölmiðlabraut.

sambandi alþýðu og Tómstundaskólanum. Hún hefur einnig

Haldin hafa verið sjö námskeið til þjálfunar matsaðila í

tekið þátt bæði í evrópskum og norrænum samstarfsverk-

raunfærnimati, verkefnastjóra, ráðgjafa og hagsmunaaðila.

efnum á sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar.

Þr ó un v e fgáttar um störf o g
nám

A b stract

Þar sem fjármagn frá ESB barst ekki eftir fyrsta árið hafa

Training Service Centre (FA) was established and the fourth

áætlanir um þróun vefgáttar um nám og störf orðið heldur

where its activities are based on the Adult Education Act

umfangsminni en áætlað var. Þó hefur náðst að nýta tímann

No. 27, 31 March 2010. According to this act, the target

fram að þessu til að ljúka við 220 starfslýsingar, sem valdar

group of the Education and Training Service Centre is adults

voru í samráði við sérfræðinga og hagsmundaðila og 100

in the labour market that have not acquired formal educa-

námslýsingar og stefnt að því að opna vefinn á ársfundi FA

tion at the upper secondary school level. The objective of the

4. desember og bæta þannig aðgengi markhópsins að upp-

Centre is to give this group a chance to acquire education

lýsingum um nám og störf. Ráðgjöf og raunfærnimat verða

and improve their labour market status. In accordance with

líka kynnt í gegnum vefinn. Ljóst er að finna þarf farveg fyrir

the act, a service agreement has been signed between the

áframhaldandi þróun og fjármögnun við vinnu vefsins í þágu

Education and Training Service Centre and the Ministry of

almennings og atvinnulífs.

Education, Science and Culture. The Centre is not involved

The year 2014 is the twelfth year since the Education and

Ekki næst að útbúa gagnvirk tæki fyrir ráðgjöf eins og

with the target group directly but through its partners: that

ætlunin var. Vefurinn mun samt sem áður verða nothæfur í

is the education and continuing education centres that are

ráðgjöf og fyrir almenning, þó enn vanti töluvert upp á fjölda

members of KVASIR, in trades and within the public labour

starfs- og námslýsinga svo segja megi að hann dekki að

market; all in all fourteen education providers. In addition to

mestu heim starfanna hér á landi.

the tasks that the act and the service agreement stipulate,
the Centre also accommodates a representative of the Nordic
Network for Adult Learning funded by the Nordic Council of
Ministers, and is active in various cooperative programmes
related to the grant-funded projects of the Centre. This is
only a short summary of the activities of the Education and
Training Service Centre for the year 2014.
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