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1

Verkefnastofn

01 Fræðslusjóður

Fjármagn
MRN

Ársverk
2,16

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Annast umsýslu með Fræðslusjóði og fjárreiðum hans, sbr. 10. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu sbr. grein 2.1 í
Þjónustusamningi MRN við FA.
Fara skal með fjármál sjóðsins í samræmi við lög nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og reglugerðir sem settar eru á grundvelli
þeirra laga. Fjármál og starfsemi Fræðslusjóðs skulu skýrt aðgreind frá starfsemi FA.

Verkefnastjóri og aðrir

Björn Garðarsson (56%), Sveinn Aðalsteinsson (50%), Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (60%), Sigríður Jóhannsdóttir (40%), Steinunn
Júlíusdóttir (10%).

Afurðir

Verkefni

J F M A M J J Á S O N D
Árskýrsla og ársreikningur Fræðslusjóðs
Árshlutauppgjör Fræðslusjóðs
Úthlutanir til nýsköpunar- og þróunarverkefna Fræðslusjóðs
Endurúthlutanir til fræðsluaðila
Úthlutanir 2020 til fræðsluaðila
Gögn fyrir stjórnarfundi
Svör við fyrirspurnum til sjóðsins
Kynningar- og markaðsáætlun
Regluleg færsla og afstemming bókhalds, áritun og greiðsla reikninga. Uppgjör v fræðsluaðila
Samantekt vegna árshlutauppgjörs
Undirbúningur og úthlutanir til nýsköpunar- og þróunarverkefna. Auglýsingar v/ umsókna.
Ársskýrsla og ársreikningur Fræðslusjóðs
Undirbúningur endurúthlutana til fræðsluaðila
Undirbúningur úthlutana 2020 til fræðsluaðila
Undirbúningur stjórnarfunda
Svör við fyrirspurnum til sjóðsins
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
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Verkefnastofn

02 Hæfnigreiningar
Markmið og lýsing

Verkefnastjóri og aðrir

Fjármagn
MRN

Ársverk
1,40

Verklok
Árslok 2021

Skilgreina menntunarþarfir markhópsins með því að beita hæfnigreiningum starfa í samstarfi við atvinnulíf og fræðsluaðila sbr.
grein 2.2. í Þjónustusamningi MRN og FA. Lögð verður áhersla á áframahaldandi þróun og útbreiðslu aðferðarinnar.
Um er að ræða aðferð við að greina hæfnikröfur starfa sem hefur verið þróuð hjá FA. Aðferðin hefur unnið sér góðan sess sem

sést best á síauknum áhuga ólíkra aðila í atvinnulífinu og menntakerfinu. Auk FA eru símenntunarmiðstöðvarnar í auknum mæli
farnar að beita aðferðinni.
Halla Valgeirsdóttir (40%), NN (45%), Guðmunda Kristinsdóttir (20%), Steinunn Þórdís Júlíusdóttir (15%), Arnheiður Gígja
Guðmundsdóttir (20%).
J F M A M J J Á S O N D

Afurðir

Verkefni

Kynningarefni, m.a. 2-3 fréttabréf um hæfnigreiningar (Snepill)
Uppfærðar upplýsingar um hæfnigreiningar og starfaprófíla á heimasíðu FA
Kynningar- og markaðsáætlun
Námskeið fyrir umsjónarmenn
„Vel starfshæfur“ Hæfnigrunnur FA (gagnagrunnur)
Starfaprófílar unnir af FA í samræmi við fjölda samþykktra hæfnigreininga
Starfaprófílar unnir af samstarfsaðilum í samræmi við fjölda samþykktra beiðna
Yfirfarin skilgreining á almennri starfshæfni
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
Fræðsla fyrir nýja umsjónarmenn greininga
Viðhald hæfnigrunns FA (gagnagrunnur)
Sinna beiðnum um hæfnigreiningar eins og efni standa til
Styðja við hæfnigreiningar samstarfsaðila
Þróun og endurskoðun á almennri starfshæfni
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Verkefnastofn

03 Þróun námskráa og
námslýsinga

Fjármagn
MRN

Ársverk
1,20

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Semja og þróa námskrár og námslýsingar í samstarfi við fræðsluaðila og atvinnulíf sem og í samstarfi við Menntamálastofnun sbr.
grein 2.3 í Þjónustusamningi MRN og FA. Einnig verður lögð áhersla á að endurskoða eldri námskrár í samræmi við kröfur um
þrepaskiptingu náms og hæfniviðmið og þróa námskrár og námslýsingar sem byggja á starfaprófíl.

Verkefnastjóri og aðrir

Halla Valgeirsdóttir (40%), NN (45%), Guðmunda Kristinsdóttir (20%), Steinunn Þórdís Júlíusdóttir (15%).

Afurðir

3- 5 endurskoðaðar námskrár og námslýsingar
Verklag við námshönnun
Útfærsla á bóklegu námi í framhaldsfræðslu
Kynningar- og markaðsáætlun
2-3 fréttabréf (Snepill)
Uppfærðar upplýsingar um námskrár og námslýsingar á heimasíðu FA
Nýjar námskrár og námslýsingar sem samstarfsaðilar vinna
Samantekt funda samstarfsnets NVL um grunnleikni fullorðinna
Samantekt funda bakhóps um grunnleikni fullorðinna á Íslandi
Endurskoðun eldri námskráa
Þróun verklags við námshönnun
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
Ráðgjöf og aðstoð til samstarfsaðila við gerð námskráa og námslýsinga eins og kostur er
Samstarf innan NVL nets um grunnleikni fullorðinna (3 – 4 fundir)
Miðlun og öflun upplýsinga um grunnleikni fullorðinna á Íslandi (2 fundir bakhóps)

J F M A M J J Á S O N D

Verkefni
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Verkefnastofn

04 Kennslufræðimiðstöð

Fjármagn
MRN

Ársverk
0,20

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Þróa aðferðir í framhaldsfræðslu í samvinnu við fræðsluaðila og miðla innlendum sem erlendum nýjungum um framhaldsfræðslu til
fagfólks sbr. grein 2.4 í Þjónustusamningi MRN og FA. Áhersla verður á að móta framtíðarsýn kennslufræðimiðstöðvar FA.

Verkefnastjóri og aðrir

Halla Valgeirsdóttir (5%), NN (10%), Lilja Rós Óskarsdóttir (5%).

Afurðir

Verkefni

J F M A M J J Á S O N D
Lýsing og yfirlit yfir mögulegar leiðir til að efla hæfni fullorðinsfræðara
Þrír vinnufundir með NVL neti um hæfni leiðbeinanda
Vinnufundir íslenskra þátttakenda í verkefnahóp í tengslum við NVL net um hæfni
leiðbeinanda
Tillögur að framtíðarsýn um starfsemi kennslufræðimiðstöðvar FA
Kynningar- og markaðsáætlun
Samstafsverkefni FA og HÍ um hæfni þeirra sem sinna fullorðinsfræðslu
Þátttaka í neti og verkefnahópi um hæfni leiðbeinanda hjá NVL
Vinna að framtíðarsýn varðandi kennslufræðimiðstöð FA
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
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Verkefnastofn

05 Raunfærnimat
Markmið

Verkefnastjóri og aðrir

Afurð

Verkefni

Fjármagn
Ársverk
Verklok
MRN
1,65
Árslok 2021
Félag tæknifólks
Evrópuverkefni
Tryggja gæði og þróun raunfærnimats, fylgjast með framkvæmd þess og leggja mat á árangur af verkefnum sbr. grein 2.5 í
þjónustusamningi. Tryggja aðkomu hagsmunaaðila og réttindi þess sem fer í raunfærnimat. Leiða þróun og samstarf við
hagsmunaaðila á nýjum sviðum fyrir markhóp FA.
Lilja Rós Óskarsdóttir (40%), Haukur Harðarson (20%), Fjóla María Lárusdóttir (50%), Arnar Þorsteinsson (40%), Steinunn
Júlíusdóttir (15%).
J F M A M J J Á S O N D
Nýir sjálfsmatslistar, uppfæra og endurskoða í takt við námskrár / 30 greinar
Vinna við skimunarlista uppfærsla og forgangsraða gerð nýrra lista (5)
Færsla sjálfsmatslista yfir í rafrænt form
Eitt námskeið fyrir fagaðila
Fjórir fjarfundir um afmarkaða þætti raunfærnimats fyrir samstafsaðila
Fjögur fréttabréf um raunfærnimat til samstarfsaðila (Snepill)
Fjórar heimsóknir til samstarfsaðila sem koma að framkvæmd raunfærnimats, úrbótaáætlun
Fjórar heimsóknir í skóla sem eru í samstarfi um raunfærnimat
Fundur með verkefnastjórum í raunfærnimati, gæðastaðlar
Minnisblað um stöðu þróunarverkefna í tengslum við raunfærnimat (Fsj.)
Kynna þemaskýrslur frá CEDEFOP um raunfærnimat (European Inventory)
Þrír fundir með raunfærnimatsneti NVL um raunfærnimat
Vinnufundir innanlandshóps NVL um raunfærnimat
Kynningar- og markaðsáætlun
Utanumhald og uppfærslur á sjálfsmats og skimunarlistum
Ráðgjöf vegna umsókna til Fræðslusjóðs sem tengjast raunfærnimati
Leiðbeina og aðstoða við framkvæmd raunfærnimatsverkefna hjá samstarfsaðilum FA
Undirbúningur og framkvæmd námskeiðs fyrir fagaðila
Þemaskýrslur frá CEDEFOP kynntar
Þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi um þróun og framkvæmd raunfærnimats
Aðferðaþróun á nýjum sviðum fyrir raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins
Aðferðaþróun á nýjum sviðum fyrir raunfærnimat á fagháskólastigi
Meta árangur og gæði raunfærnimats (samráðsfundir)
6

Vinna samantekt úr skilagreinum, birta og miðla til samstarfsaðila
Uppfæra upplýsingar á heimasíðu FA og á vefnum Næsta skref sem tengjast raunfærnimati
Fylgjast með og draga lærdóm af þróunarverkefnum í raunfærnimati (Fsj.)
Fundir og miðlun í tengslum við raunfærnimat fyrir innflytjendur á háskólastigi (VINCE)
Söfnun upplýsinga um framkvæmd og árangur (hagaðilar/erlendir gestir)
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
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Verkefnastofn

06 & 09 Nemendabókhald

Fjármagn
MRN

Ársverk
0,4

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Safna, varðveita og miðla upplýsingum í samstarfi við Menntamálastofnun og Hagstofu, sbr. 13. gr. laga nr. 27/2010 um
framhaldsfræðslu sbr. gr. 2.6 í þjónustusamningi.
Þróa og við halda nemendabókhaldi í samstarfi við fræðsluaðila og Menntamálastofnun, þar sem taka skal mið af mati á fyrra námi
og raunfærni, sbr. 2. og 3.mgr. 13. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu sbr. gr. 2.9 í þjónustusamningi.

Verkefnastjóri og aðrir

Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (30%), Björn Garðarsson (10%).

Afurðir

J F M A M J J Á S O N D
Uppgjör úr INNU fyrir árið 2019
Uppgjör Fræðslusjóðs úr INNU og með gögnum frá miðstöðvum
Samantekt á tölfræði fyrir náms- og starfsráðgjöf 2019
Samantekt á tölfræði fyrir raunfærnimat 2019
Samantekt á tölfræði fyrir vottaðar námsleiðir 2019
Bráðabirgðauppgjör fyrir náms- og starfsráðgjöf 2020 ársfjórðungslega
Bráðabirgðauppgjör fyrir raunfærnimat 2020 á 6 mánaða fresti
Bráðabirgðauppgjör fyrir vottaðar námsleiðir 2020 á 6 mánaða fresti
Samanburður þjónustusamninga og árangursviðmið þeirra við niðurstöður fræðsluaðila

Verkefni

Endurskoðun á varðveislu gagnagrunna FA
Úrvinnsla tölfræðigagna fyrir nánari rýni og miðlun
Veita ráðgjöf og þjónustu vegna nemendabókhalds (Innu)
Aðlaga og þróa nemendabókhaldið eftir því sem starfsemin þróast
Áframhaldandi þróun á Innu, nemendabókhaldi, eftir þörfum
Kynningar á tölfræðiupplýsingum á fundum, ráðstefnum og vefmiðlum
Setja upplýsingar um framvindu í starfinu á heimasíðu FA
Upplýsa stjórnir Fræðslusjóðs og FA um stöðu mála með reglulegu millibili
Samanburður þjónustusamninga og árangursviðmið þeirra við niðurstöður fræðsluaðila
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Verkefnastofn

07a Náms- og starfsráðgjöf

Fjármagn
MRN

Ársverk
0,6

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Að efla sérfræðiþekkingu í náms- og starfsráðgjöf innan framhaldsfræðslunnar með því að halda utan um samstarf ráðgjafa um

Verkefnastjóri og aðrir

allt land ásamt því að leita leiða til að efla gæði þjónustunnar í gegnum þróun aðferðafræði og endurgjöf frá notendum
þjónustunnar, sbr. gr. 2.7 í þjónustusamningi.
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (45%), Fjóla María Lárusdóttir (10%), Steinunn Júlíusdóttir (5%).

J F M A M J J Á S O N D
Afurðir

Verkefni

Fundargerðir frá tveim fundum með ráðgjafaneti FA
Samantekt ársskýrslna fræðsluaðila úr ráðgjöfinni
Tvö fréttabréf um ráðgjöf til samstarfsaðila (Snepill)
Fimm - átta heimsóknir til fræðsluaðila
Skilgreining á leiðum til að vinna með UST og samskiptatækni í ráðgjöf
Skilgreining á leiðum til að vinna að ráðgjöf með innflytjendum
Fundargerðir frá þrem til fjórum fundum með NVL ráðgjafaneti
Vinna, fundargerðir, afurðir við Nordplus verkefni vegna ráðgjafanets NVL
Þjónustukönnun fyrir notendur ráðgjafarinnar og samantekt
Kynningar- og markaðsáætlun
Undirbúa, þarfagreina og halda tvo fræðslufundi með ráðgjöfum
Afla upplýsinga um þarfir markhópsins og verkefni í ráðgjöfinni
Útbúa samantekt úr ársskýrslum frá fræðsluaðilum
Skipulagning funda með samstarfsaðilum
Samantekt á tölum v. brotthv.h í frh.fræ og skilgreina leiðir til að sporna gegn því (árssk.)
Fræðsla og samantekt á efni til að skilgreina leiðir um ráðgjöf við innflytjendur
Fræðsla og samantekt á efni til að vinna að UST og samskiptatækni í ráðgjöf
Kanna stöðu EQM úttektar og bregðast við ábendingum sem koma vegna ráðgjafarinnar
Safna og miðla upplýsingum um framkvæmd ráðgj. í atvinnulífinu með áherslu á fyrirtæki
Samstarf og móttaka nema við nám í náms- og starfsráðgjöf við HÍ
Miðlun, þarfagreining og þróun í tengslum við VISKA og GOAL
Þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi um þróun og framkvæmd ráðgjafar
NVL verkefni – fundir og afurðir Nordplus verkefni
Funda með innanlandshópi um ráðgjöf tengdum Nordplus/ NVL
Endurskoða og útbúa samræmda þjónustukönnun fyrir notendur ráðgjafarinnar
Meta árangur og gæði (tölfræði, samráðsfundir, skýrslur, samtöl við miðst.) á ráðgjöfinni
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun
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Verkefnastofn

07b NæstaSkref.is

Fjármagn
ESB (til 2020)

Ársverk
0,68

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Uppbygging og viðhald upplýsinga- og ráðgjafarvefjarins NæstaSkref.is sbr. gr. 2.5 og 2.7 í þjónustusamningi.

Verkefnastjóri og aðrir

Arnar Þorsteinsson (60%), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (8%).

Afurðir

Nýjar námslýsingar á vefinn í samvinnu við Menntamálastofnun
Uppfærsla vefjarins í samvinnu við Konsept
Starfavísir á vefinn
Námsleiðir framhaldsfræðslu á vefinn
Samantektir frá samráðsfundum með hagsmunaaðilum
Kynningar- og markaðsáætlun

Verkefni

Viðhald og gerð náms- og starfslýsinga
Grafísk hönnun
Gerð Starfavísi
Óskir og hugmyndir frá notendum
Framsetning áhugakönnunar og niðurstaðna
Þróun rafrænnar ráðgjafar í samstarfi við hagsmunaaðila
Rafræn ráðgjöf og tilvísanir í gegnum NæstaSkref.is
Kynning á almennri starfshæfni
Fylgja eftir kynningar- og markaðsáætlun

J F M A M J J Á S O N D
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Verkefnastofn

08 Gæðaúttektir

Fjármagn
MRN

Ársverk
0,2

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Stuðla að auknum gæðum fræðslustarfs, raunfærnimats og ráðgjafar hjá viðurkenndum fræðsluaðilum í gegnum EQM
gæðavottunarkerfið sbr. grein 2.8 í þjónustusamningi.

Verkefnastjóri og aðrir

Björn Garðarsson (20%).
J F M A M J J Á S O N D

Afurðir

Verkefni

Álit á umsóknum um viðurkenningu fræðsluaðila (skv. samningi við MMS)
Sjálfsmatslistar, endurgjöf til matsaðila
3 fjarfundir með fræðsluaðilum v. endurskoðunar á matslistum
Samningur við úttektaraðila undirritaður
Endurskoðaðir sjálfsmatslistar fyrir fræðslu, ráðgjöf og raunfærnimat
Hlutverk FA í úttektum og eftirfylgni niðurstaðna
Vinna við gerð formlegra álita á umsóknum um viðurkenningu fræðsluaðila
Yfirfara sjálfsmatslista frá fræðsluaðilum
Undirbúningur og skipulag 3ja fjarfunda v. endurskoðunar á matslistum
Finna úttektaraðila og gera samning fyrir árin 2021-2023
Yfirfara/Endurskoða matslista fyrir fræðslu, ráðgjöf og raunfærnimat
Skoða hlutverk FA í úttektum, eftirfylgni niðurstaðna
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Verkefnastofn

10 Kynningamál

Fjármagn
MRN og NVL vegna ársfundar

Ársverk
0,75

Verklok
Árslok 2021

Markmið og lýsing

Miðla upplýsingum um það starf sem fer fram á vettvangi framhaldsfræðslu, bæði hér á landi og erlendis, í þeim tilgangi að auka
þekkingu og efla skilning á málaflokknum. Efla markaðssetningu framhaldsfræðslunnar ásamt því að kynna árangur
framhaldsfræðslunnar sbr. gr. 2.10 í þjónustusamningi.

Verkefnastjóri og aðrir

Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (10%), Sigrún Kristín Magnúsdóttir (10%), Sveinn Aðalsteinsson (10%), Sigríður
Jóhannsdóttir (15%), Steinunn Júlíusdóttir (10%), Björn Garðarsson (10%), Jóna Valborg Árnadóttir (10%). Allir starfsmenn
koma að kynningarmálum FA með ýmsum hætti.

Afurðir

J F M A M J J Á S O N D
Ársfundur FA
Vefur Gáttar – ársrit á gatt.frae.is
Kynningarviðburðir
Útgáfa kynningarefnis á vef og/eða í prentuðu formi
Útgáfa greina um framhaldsfræðslu á vef FA
Fréttir af starfseminni á vef FA og samfélagsmiðlum
Kynningar- og markaðsáætlun
Vefur FA – frae.is
Heildarkynningaráætlun fyrir FA

Verkefni

Skipuleggja og framkvæma ársfund FA að hausti í samstarfi við NVL
Útgáfa greina úr Gátt á vef FA – gatt.frae.is
Skipulagning heimsókna og kynninga, útgáfa kynningaefnis
Viðhalda ásýnd FA á vefnum og á samfélagsmiðlum
Fréttir á vef FA á samfélagsmiðla af starfseminni og viðburðum á vegum FA
Taka þátt í og halda ráðstefnur um framhaldsfræðslu
Samræma útlit á útgefnu efni um starfsemi FA
Vinna við og eftirfylgni með kynningar- og markaðsáætlun FA
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Verkefnastofn

11a ESB verkefni: VISKA
Markmið og lýsing

Fjármagn
ESB

Ársverk
0,2

Verklok
Mars 2020

Undirbúa aðkomu nýrra hópa, s.s. innflytjenda, fatlaðra og hælisleitenda, að framhaldsfræðslu og nýta samlegðaráhrif í starfi FA
sbr. gr. 2.11, 2.5 og 2.7 í þjónustusamningi.
VISKA (VIsible SKills of Adults) er stefnumótunarverkefni sem FA stýrir hérlendis ásamt IÐUNNI-fræðslusetri fyrir mennta- og
menningarmálaráðuneytið, samkvæmt umsókn/áætlun sem hlaut styrk úr Erasmus Key Action 3: Stuðningur við stefnumótun
um framtíðarverkefni. VISKA beinir sjónum að því forgangsatriði að efla starfshæfni innflytjenda með því að gera hana sýnilega,
meta færni þeirra og auka þar með möguleika þeirra á því að fá störf við hæfi og hlúa að félagslegri aðlögun.

Verkefnastjóri og aðrir

Fjóla María Lárusdóttir (8%), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (5%), Björn Garðarsson (4%), Sveinn Aðalsteinsson (3%).

Afurðir

J F M A M J J Á S O N D
Rannsóknarskýrsla heildarverkefnis
Lokaráðstefna innanlands
Lokaskýrsla innanlandsverkefnis
Fundargerðir v/ funda með hagsmunaaðilum

Verkefni

Unnið að rannsóknarskýrslu heildarverkefnis í samtarfi við samstarfsaðila
Undirbúningur lokaráðstefnu innanlands í samstarfi við IÐUNA og MRN
Úrvinnsla gagna og skrif lokaskýrslu innanlandsverkefnis fyrir ESB
Úrvinnsla lærdóms og miðlun til hagsmunaaðila í samstarfi við IÐUNA og MRN
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Verkefnastofn

11b ESB verkefni: Enterprised

Fjármagn
ESB

Ársverk
0,22

Verklok
September 2021

Markmið og lýsing

Að vinna efni og aðferðir fyrir leiðbeinendur í framhaldsfræðslu sem nýtast fyrir aukna hæfni um starfsemi fyrirtækja og hvaða
kröfur fyrirtæki gera til starfsmanna sinna og markvissrar fræðslustarfsemi. Afurðirnar eiga að nýtast markhópi
framhaldsfræðslunnar með beinum og óbeinum hætti.

Verkefnastjóri og aðrir

Fjóla María Lárusdóttir (12%), Sveinn Aðalsteinsson (10%).

Afurðir

J F M A M J J Á S O N D
Vefsíða og fréttir á vefjum
Álit rýnihópa - skýrslur
Raundæmi úr atvinnulífinu
Leiðbeiningar fyrir notkun raundæma við miðlun í námi
Efni fyrir leiðbeiningar um vettvangsþjálfun leiðbeinenda í fullorðinsfræðslu
Tveir fundir með erlendum samstarfsaðilum
Fundir með bakhópi/hagsmunaaðilum

Verkefni

Vinna vefsíðu og fréttir á vefjum
Vinna úr álitum rýnihópa
Vinna við samantekt á raundæmum úr atvinnulífinu
Verkstjórn og vinna við gerð leiðbeininga fyrir notkun raundæma við miðlun í námi
Vinna við þróun skipulags vegna vettvangsþjálfunar leiðbeinenda í fullorðinsfræðslu
Fundir með bakhópi/hagsmunaaðilum
Fjarfundir með erlendum samstarfsaðilum
Miðlun verkefnis til hagsmunaaðila
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Verkefnastofn

12 Norrænt tengslanet (NVL)

Fjármagn
Norræna ráðherranefndin og MRN

Ársverk
1,15

Verklok
2021

Markmið og lýsing

Hýsing á Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna (NVL) á Íslandi sem er norrænn vettvangur fullorðinsfræðslu þar sem athygli
er beint að nýsköpun, miðlun og árangri. NVL hvetur til samræðu á milli aðstandenda ólíkra tengslaneta, kemur á nýjum netum
og eflir framlag þeirra til norræns samstarfs. Höfuðstöðvar NVL eru hjá VIA University College í Århus.

Verkefnastjóri og aðrir

Hildur Hrönn Oddsdóttir (50%), Sigrún Kristín Magnúsdóttir (15%), Sigríður Jóhannsdóttir (20%), Steinunn Júlíusdóttir (20%), Sveinn
Aðalsteinsson (10%), aðrir starfsmenn í ýmsum netum.
J F M A M J J Á S O N D
Fundir og málstofur í tengslum við innlend kynningamál FA
Ársfundur FA (í tengslum við kynningamál FA)
Fundir og málstofur tengslum við starfandi net NVL
Átta greinar í Dialog Web
Fréttaefni á nvl.org

Afurðir

Verkefni

Innlend kynningarmál – ráðstefnur og fundir
Halda ársfund FA með því að leggja til norrænan fyrirlesara
Upplýsingagjöf um fullorðinsfræðslu á nvl.org
Greinaskrif fyrir Dialogweb
Stýring ráðgjafanets NVL
Samstarf og tengslamyndun við NVL tengiliði á Norðurlöndum
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Verkefnastofn

13 Hæfnisetur
ferðaþjónustunnar

Fjármagn
Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið

Ársverk
4,01

Verklok
2020

Markmið og lýsing

Að starfa á forsendum ferðaþjónustunnar til að auka hæfni starfsfólks og þar með auka gæði, fagmennsku, starfsánægju og
arðsemi greinarinnar. Að greina fræðsluþarfir, móta leiðir, auka samvinnu um fræðslu og koma henni á framfæri til fræðsluaðila og
fyrirtækja. Að fá fræðsluaðila til að standa fyrir mælanlegri og árangursmiðaðri fræðslu í samræmi við þarfir greinarinnar.

Verkefnastjóri og aðrir

Haukur Harðarson (70%), Hildur Hrönn Oddsdóttir (38%), Lilja Rós Óskarsdóttir (41%), Sigrún Kristín Magnúsdóttir (55)%, Steinunn
Júlíusdóttir (10%), Valdís A. Steingrímsdóttir (80%), Sveinn Aðalsteinsson (17%), Jóna Valborg Árnadóttir (90%).
J F M A M J J Á S O N D
Þrepaskipt nám í gestrisni (hospitality) – Samkomulag milli skólastiga um framkvæmd
Mat á árangri af heimsóknum með fræðsluaðilum til fyrirtækja – Skýrsla
4 opnir fundir með fyrirtækjum og hagsmunaaðilum
Mismunandi menningarheimar – rafrænt verkfæri, aðgengilegt á www.hæfni.is
Starfslýsingar fyrir 8 störf sem tengjast ferðaþjónustu - Næsta skref
Heimsóknir til 100 fyrirtækja í ferðaþjónustu
Gera þríhliða samstarfsamninga við 45 fyrirtæki í ferðaþjónustu (fyrirtæki/fræðsluaðila/HS)
Orðin okkar í ferðaþjónustu -100 algeng orð – 2 starfssvið til viðbótar
Módel fyrir klasasamstarf ferðaþjónustufyrirtækja
Árangursmæling, árangur af fræðslustarfi í fyrirtækjum – Skýrsla 2
Raunfærnimat, koma á raunfærnimati fyrir tvö störf í ferðaþjónustu
Samstarf við einn nýjan fræðsluaðila um samstarf vegna heimsókna til fyrirtækja
Rafrænt verkfæri til að meta fræðsluþörf í ferðaþjónustufyrirtækjum
Vinna að fjármögnun Hæfniseturs ferðaþjónustunnar til ársins 2024
Leiða vinnu við þróun á þrepaskiptu námi (hospitality) í ferðaþjónustu
Viðhalda og bæta við upplýsingum um fræðsluaðila á heimasíðu
Vinna að þróun rafrænna verkfæra til að bæta hæfni í ferðaþjónustugreinum
Samstarf við starfsmenntasjóði vegna fjármögnunar á fræðslu og greiningarvinnu
Þróun náms á fagháskólastigi sem tengist ferðaþjónustu
Koma á tveim klasaverkefnum í tenglum við verkefnið Fræðsla í ferðaþjónustu
Tenglavinna og samstarf við hagsmunaaðila í ferðaþjónustu
Kynningarstarf til stjórnenda og starfsmanna fyrirtækja um mikilvægi hæfni starfsmanna
Mæla árangur af markvissu fræðslustarfi og greina fræðsluþarfir
Fjölga tækjum og verkfærum sem nýtast til að auka hæfni starfsmanna
Halda utan um starfsemi HsF, þ.m.t. fundi stýrihóps og fagráðs. Halda hagaðilum upplýstum.

Afurðir

Verkefni
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Verkefnastofn

14 Raunfærnimat í atvinnulífinu

Fjármagn
Fræðslusjóður

Ársverk
0,32

Verklok
Mars/apríl 2020

Markmið og lýsing

Þróa heildstætt ferli fyrir raunfærnimat í atvinnulífinu með áherslu á rafræn verkfæri og starfsþjálfun byggt á niðurstöðum matsins.
Leiða þróun og samstarf við hagsmunaaðila á nýjum sviðum fyrir markhóp FA. Tryggja aðkomu hagsmunaaðila og réttindi þess sem
fer í raunfærnimat. Tryggja gæði og þróun raunfærnimats sbr. grein 2.5 í þjónustusamningi.

Verkefnastjóri og aðrir

Haukur Harðarson (10%), Fjóla María Lárusdóttir (8%), Lilja Rós Óskarsdóttir (14%).
J F M A M J J Á S O N D

Afurðir

Verkefni

Endurskoðaðar verk- og fjárhagsáætlun – aðrar áætlanir
5 fundir með samráðshópi
15 fundir með stýrihópum starfsgreina (3x5)
Skilgreind þjálfun starfsþjálfa
Verkfærakistur fyrir raunfærnimat í þremur starfsgreinum (að tilraun lokinni)
Handbók aðferðafræði
Lokaskýrsla verkefnis – árangur metinn og lagðar fram tillögur um framhald
Kynningarfundir um niðurstöður (4)
Vinna að áætlanagerð
Þjálfun/handleiðsla starfsþjálfa
Skilgreina vottun/gildi niðurstaðna
Safna endurgjöf frá framkvæmdaraðilum og hagsmunaaðilum (skýrslur, rýnihópar, fundir)
Tillaga að skipulagi framkvæmdar
Tillaga að fjármögnun raunfærnimatskerfis á móti viðmiðum starfa
Gerð kynningarefnis um raunfærnimat í atvinnulífinu
Greining á niðurstöðum raunfærnimats og starfsþjálfunar (tilraunahluta)
Miðlun niðurstaðna til hagsmunaaðila
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