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Verkefnastofn

01 Fræðslusjóður

Fjármagn
Mennta- og
menningarmálaráðuneyti (MRN)

Starfshlutfall
2,1

Verklok
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
Afurðir

Verkefni

Björn Garðarsson (60%), Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (50%), Sigríður Jóhannsdóttir (40%), Steinunn Júlíusdóttir (10%),
framkvæmdastjóri FA (50%).
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 2022 til fræðsluaðila
Gögn fyrir stjórnarfundi
Svör við fyrirspurnum til sjóðsins
Tillaga að nýjum skilmálum

Regluleg færsla og afstemming bókhalds, áritun og greiðsla reikninga. Uppgjör við
fræðsluaðila.
Samantekt vegna árshlutauppgjörs
Undirbúningur og úthlutanir til nýsköpunar- og þróunarverkefna. Auglýsingar v/ umsókna.
Ársskýrsla og ársreikningur Fræðslusjóðs
Undirbúningur endurúthlutana til fræðsluaðila
Undirbúningur úthlutana 2021 til fræðsluaðila
Undirbúningur stjórnarfunda
Svör við fyrirspurnum til sjóðsins
Hugarflugsfundur og vinna við innihald nýrra skilmála
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Verkefnastofn
02 Hæfniþróun

Fjármagn
MRN
Félag tæknifólks
Evrópuverkefni

Markmið

Skilgreina menntunarþarfir markhópsins sbr. grein 2.2*

Verkefnastjóri og aðrir

Afurð

Verkefni

Starfshlutfall
5,38

Verklok
2021

Semja og þróa námskrár og námslýsingar sbr. grein 2.3*
Þróa aðferðir í framhaldsfræðslu sbr. grein 2.4*
Tryggja gæði og þróun raunfærnimats sbr. grein 2.5*
*Þjónustusamningur við MRN
Lilja Rós Óskarsdóttir (80%), Anna María Pétursdóttir (20%), Arnar Þorsteinsson (20%), Bryndís Skarphéðinsdóttir (45%), Fjóla María
Lárusdóttir (53%), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (45%), Guðmunda Kristinsdóttir (40%), Guðrún E. Ö. Ólafsdóttir (10%), Haukur
Harðarson (40%), Sif Svavarsdóttir (45%), Steinunn Júlíusdóttir (40%), Valgerður Þ.E. Guðjónsdóttir (100%).
J F M A M J J Á S O N D
Sjálfsmatslistar á vef INNU, allir listar sem hafa verið nýttir undanfarin 2 ár auk nýrra og
uppfærðra lista
Þrjú námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati (skv. eftirspurn)
Námskeið fyrir umsjónamenn hæfnigreininga (fer eftir eftirspurn)
Sex fréttabréf til samstarfsaðila og annarra áhugasamra
Átta fjarfundir með samstarfsaðilum, ákveðið málefni á stuttum fundi.
Fjórar til sex heimsóknir til samstarfsaðila, farið yfir samvinnu
Heildstæð kynningaráætlun fyrir árið
Nýjar leiðir í raunfærnimati á móti viðmiðum starfa, grunnur að sjálfbæru kerfi
Birting og mat á afurðum þróunarverkefna Fræðslusjóðs
Miðlun niðurstaðna funda í NVL netum (raunfærnimat, grunnleikni, þverfaglegt net)
2 námskrár FA endurskoðaðar
6-8 nýjar námskrár (hluti af námslínu í ferðaþjónustu)
Áætlun um hæfnigreiningar og nýtingu þeirra
4-6 hæfnigreiningar unnar af FA
Starfaprófílar, unnir af samstarfsaðilum, fullgerðir
Viðmið um endurskoðun starfaprófíla
Yfirfarin og uppfærð skilgreining á almennri starfshæfni
Uppfærðar upplýsingar um verkefnastofninn á heimasíðu FA
Vinnustofur (t.d. fjarfundir) um niðurstöður innlendra og erlendra verkefna
Utanumhald og uppfærslur á mat- og skimunarlistum
Undirbúningur/þróun og framkvæmd námskeiða fyrir fagaðila í raunfærnimati
Undirbúningur og framkvæmd námskeiðs fyrir umsjónaraðila hæfnigreininga
3
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Skrif og útgáfa fréttabréfa/greina
Undirbúningur og flutningur erinda á fjarfundum með samstarfsaðila
Undirbúningur og framkvæmd kynninga í heimsóknum til samstarfsaðila
Gerð heildstæðrar kynningaráætlunar fyrir árið 2021
Þróun á raunfærnimati á móti viðmiðum starfa, unnið að því að koma á fót heildstæðu sjálfbæru
kerfi í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins
Unnið að birtingu og mati á lærdómum af þróunarverkefnum (Fsj.)
Undirbúningur og þátttaka í NVL fundum, úrvinnsla gagna/lærdóma til kynningar fyrir hagaðilum
Endurskoðun 2 eldri námskráa
Skrif 6-8 nýrra námskráa (m.a. í samvinnu við formlega skólakerfið)
Greina sóknarfæri í hæfnigreiningum og nýtingu þeirra samstarfi við hagaðila
Sinna beiðnum um hæfnigreiningar og framkvæma greiningar
Styðja við hæfnigreiningar samstarfsaðila
Búa til viðmið um endurskoðun starfaprófíla
Yfirfara og uppfæra almenna starfshæfni
Uppfæra upplýsingar um hæfnigreiningar, raunfærnimat, námskrár og kennslumiðstöð á vef FA
Kennslumiðstöð, tengja innlend og erlend þróunarverkefni á þessu sviðið og miðla niðurstöðum
þeirra áfram
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Verkefnastofn

03 Nemendabókhald
Markmið og lýsing

Fjármagn
MRN

Starfshlutfall
0,4

Verklok
Árslok 2021

Safna, varðveita og miðla upplýsingum um árangur framhaldsfræðslunnar sbr. gr. 2.6*
Þróa og við halda nemendabókhaldi sbr. 2. og 3.mgr. 13. gr. laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu og sbr. gr. 2.9*
*Þjónustusamningur við MRN

Verkefnastjóri og aðrir

Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (20%), Björn Garðarsson (10%).

Afurðir

Verkefni

J F M A M J J Á S O N D
Uppgjör úr INNU fyrir árið 2020
Uppgjör Fræðslusjóðs úr INNU og með gögnum frá miðstöðvum
Samantekt á tölfræði fyrir náms- og starfsráðgjöf 2020
Samantekt á tölfræði fyrir raunfærnimat 2020
Samantekt á tölfræði fyrir vottaðar námsleiðir 2020
Bráðabirgðauppgjör fyrir náms- og starfsráðgjöf 2021 ársfjórðungslega
Bráðabirgðauppgjör fyrir raunfærnimat 2021 á 6 mánaða fresti
Bráðabirgðauppgjör fyrir vottaðar námsleiðir 2021 á 6 mánaða fresti
Samanburður þjónustusamninga og árangursviðmið þeirra við niðurstöður fræðsluaðila
Tölur fyrir 2020 fluttar í gagnagrunn
Birting tölfræði fyrir árið 2020 á vef FA
Mat á varðveislu tölfræði FA í CDS gagnagrunni
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

04a Ráðgjöf um nám og störf

Fjármagn
MRN

Starfshlutfall
0,5

Verklok
2021

Markmið og lýsing

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

Verkefnastjóri og aðrir

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (35%), Fjóla María Lárusdóttir (10%), Steinunn Júlíusdóttir (5%).

Afurðir

Verkefni

J F M A M J J Á S O N D
Fundargerðir frá tveim fundum með ráðgjafaneti FA
Samantekt ársskýrslna fræðsluaðila úr ráðgjöfinni
Miðlun frétta um ráðgjöf i/á fréttaveitum FA
Fimm - átta „heimsóknir“ til fræðsluaðila
Kynningar á afurðum NVL nets um ráðgjöf, skýrslur og skilgreining
Námskeið og skýrsla í KIAL Nordplus verkefninu
Þjónustukönnun fyrir notendur ráðgjafarinnar og samantekt
Skilgreining leiða til að kynna ráðgjöfina og afurðir/tæki framhaldsfræðslunnar til fyrirtækja
Undirbúa, þarfagreina og halda tvo fræðslufundi með ráðgjöfum/netfundir eftir aðstæðum
Með áherslu á rafræna ráðgjöf og innflytjendur
Afla upplýsinga um þarfir markhópsins og verkefni í ráðgjöfinni
Útbúa samantekt úr ársskýrslum frá fræðsluaðilum
Fundir með samstarfsaðilum (undirbúningur og úrvinnsla)
Vinna við þróun leiða til að kynna og framkvæma ráðgjöf um nám og störf í atvinnulífinu
með áherslu á fyrirtæki.
Samstarf og móttaka nema við nám í náms- og starfsráðgjöf við HÍ
Miðlun KIAL verkefnisins (Karrierevejledning og kompetenser i Arbejdslivet -Nordplus)
Þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi um þróun og framkvæmd ráðgjafar
NVL verkefni – fundir og afurðir KIAL verkefni
Fundir 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
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Verkefnastofn

04b NæstaSkref.is

Fjármagn
ESB (til 2021)

Starfshlutfall
1,12

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 (80%), Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir (20%), Fjóla María Lárusdóttir (12%).

Afurðir

Verklok
2022

J F M A M J J Á S O N D
Nýjar námslýsingar á vefinn í samvinnu við Menntamálastofnun
Áframhaldandi uppbygging vefjarins í samvinnu við forritara
Námsleiðir framhaldsfræðslu á vefinn í samvinnu við símenntunarmiðstöðvar
Samantektir frá samráðsfundum með hagsmunaaðilum
Skimunarlistar vegna raunfærnimats
Starfavísir á vefinn
Efni um almenna starfshæfni á vefinn
Niðurstöður rýnihópa

Verkefni

Viðhald og gerð náms- og starfslýsinga
Þróun rafrænnar ráðgjafar í samstarfi við hagsmunaaðila
Gerð Starfavísi
Óskir og hugmyndir frá notendum (rýnihópar)
Rafræn ráðgjöf og tilvísanir í gegnum NæstaSkref.is
Upplýsingar vegna almennrar starfshæfni
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Verkefnastofn

05 Gæðaúttektir

Fjármagn
MRN

Starfshlutfall
0,2

Verklok
2022

Markmið og lýsing

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

Verkefnastjóri og aðrir

Björn Garðarsson (20%).

Afurðir

Verkefni

J F M A M J J Á S O N D
Samningar við þá fræðsluaðila sem fara í úttekt á árinu
Greiðslur árgjalds til FA
Sjálfsmatslistar frá fræðsluaðilum sem ekki fara í úttekt
Vottun fræðsluaðila sem standast úttekt
Kynningarfundur með fræðsluaðilum
Endurnýjað efni á vef
Nýir fræðsluaðilar gera samning við FA (1-4)
Gera samninga við þá fræðsluaðila sem fara í úttekt á árinu
Innheimta árgjald af fræðsluaðilum
Kalla eftir sjálfsmatslistum frá þeim fræðsluaðilum sem ekki fara í úttekt á árinu
Gefa út viðurkenningu til þeirra fræðsluaðila sem hljóta EQM og EQM+ vottun
Skipuleggja, aðstoða og undirbúa fræðsluaðila og úttektaraðila við framkvæmd úttekta
Kynna nýja gátlista og handbækur fyrir fræðsluaðilum
Vinna að nýju efni á vef um EQM
Kynna EQM fyrir nýjum fræðsluaðilum
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Verkefnastofn

06 Kynningamál

Fjármagn
MRN og NVL vegna ársfundar

Starfshlutfall
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 við MRN.

Verkefnastjóri og aðrir

Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (10%), Björn Garðarsson (10%), Jóna Valborg Árnadóttir (10%), Sigríður Jóhannsdóttir
(15%), Sigrún Kristín Magnúsdóttir (5%), Steinunn Júlíusdóttir (10%), framkvæmdastjóri FA (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, í rafrænu formi og/eða í prentuðu formi
Útgáfa greina um framhaldsfræðslu á vef FA
Fréttir af starfseminni á vef FA og samfélagsmiðlum
Kynningar- og markaðsáætlun
Endurskoðun á útliti og uppsetningu á vef FA – frae.is

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
Fylgja eftir markaðs- og kynningaráætlun

9
Starfsáætlun 2021 – Fræðslumiðstöð atvinnulífins – frae.is

Verkefnastofn

07 ESB verkefni

Fjármagn
ESB

Starfshlutfall
0,45

Verklok
2021/2022

Markmið og lýsing

FA heldur utan um fjögur Erasmus verkefni á árinu sem snúa að þróun og nýjungum varðandi hæfni leiðbeinenda, þrepatengingu
náms og þróun námssamfélags á netinu. Vinnan felst í stýringu verkefna og samstarfi í verkefnum, þróun verkfæra, tilraunakeyrslu
afurða og miðlun. Einnig felur stofninn í sér umsýslu vegna námsheimsókna til að efla þekkingu og samstarf á vettvangi
framhaldsfræðslunnar og skilgreina nýjar lausnir – sbr. Þjónustusamning* við MRN.
*2.4.; 2.3.; 2.5.; 2.2.; 2.10. og 2.11.

Verkefnastjóri og aðrir

Fjóla María Lárusdóttir (25%), framkvæmdastjóri FA (10%), Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir (10%).

Afurðir

J F M A M J J Á S O N D
Enterprised:
Samantektir úr rýnihópum vegna afurða
Dæmi af starfsvettvangi til notkunar í námi fullorðinna
Vegvísir fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu
Samantektir úr tilraunakeyrslu afurða á vettvangi (aðlögun afurða)
Leiðbeiningar um samstarf fræðsluaðila og fyrirtækja
Milli- og lokaskýrsla
Comm-On-Line:
Samantektir úr skýrslum og niðurstöðum
Fréttum og efni úr verkefninu miðlað (Epale og samfélagsmiðlar)
Fundir með samstarfsaðilum
Unnið með námssamfélög – fjögur skipti
NOVA:
Rammi og viðmið fyrir samanburð ferla
Viðmið fyrir fyrirmyndardæmi
Skráð 10 fyrirmyndardæmi
Milliskýrslur
Samantektir úr námsheimsóknum

Verkefni
Enterprised:
Rýnihópafundir vegna afurða
Vinna við dæmi af vettvangi til notkunar í námi fullorðinna
Vinna við Vegvísi fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu
Tilraunakeyrsla afurða á vettvangi og endurgjöf
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Vinna við leiðbeiningar um samstarf fræðsluaðila og fyrirtækja
Þýðing afurða
Miðlun afurða (vefir og samfélagsmiðlar)
Milli- og lokaskýrsla
CommOnline:
Fundir með bakhópi vegna afurða
Vinna við skýrslur og niðurstöður
Vinna úr áliti námshópa
Fundir með erlendum samstarfsaðilum
Miðlun verkefnis til hagsmunaaðila
NOVA:
Þátttaka í rannsókn á tilhögun landa varðandi tengingu óformlegs náms í hæfniramma
Þátttaka í gerð ramma og viðmiða fyrir samanburðarrannsókn
Útbúa skipulag og viðmið fyrir söfnun fyrirmyndardæma
Fundir með hagsmunaaðilum
Söfnun og lýsing á 10 fyrirmyndardæmum
Þýðingar afurða
Námsheimsóknir:
Undirbúningur heimsóknar vegna hæfnigreininga og samvinnu aðila á svæðum
Undirbúningur heimsóknar vegna utan umhald og úrvinnslu gagna um nám
Almenn þekkingaröflun undir formerkjum námsheimsókna
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Verkefnastofn

08 Norrænt tengslanet (NVL)

Fjármagn
Norræna ráðherranefndin og MRN

Starfshlutfall
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

Anna María Pétursdóttir (50%), Sigríður Jóhannsdóttir (20%), Sigrún Kristín Magnúsdóttir (15%), Steinunn Júlíusdóttir (20%),
framkvæmdastjóri FA (10%).
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
Fréttaefni á nvl.org
Sex greinar í Dialog Web

Afurðir

Verkefni

Innlend kynningarmál – ráðstefnur og fundir
Skipuleggja og halda ársfund FA, leggja til norrænan fyrirlesara
Upplýsingagjöf um fullorðinsfræðslu á nvl.org
Greinaskrif fyrir Dialogweb
Stýring á NVL neti um ráðgjöf
Samstarf og tengslamyndun við NVL tengiliði á Norðurlöndum
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Verkefnastofn

09 Hæfnisetur
ferðaþjónustunnar
Markmið og lýsing

Verkefnastjóri og aðrir
Afurðir

Verkefni

Fjármagn
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (ANR)

Starfshlutfall
3,6

Verklok
2023

Tengja vinnu Hæfniseturs ferðaþjónustunnar (HsF) við framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til 2030, á sviði hæfni, gæða og
þekkingar í ferðaþjónustu sbr. þjónustusamning við ANR nóv. 2020.
- 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.
Haukur Harðarson (60%), Bryndís Skarphéðinsdóttir (55%), Jóna Valborg Árnadóttir (70%), Lilja Rós Óskarsdóttir (20%), Sif Svavarsdóttir (25%),
Sigrún Kristín Magnúsdóttir (30%), Steinunn Júlíusdóttir (10%), Valdís A. Steingrímsdóttir (70%), framkvæmdastjóri FA (20%).
J F M A M J J Á S O N D
Áætlun um samstarf við áfangastaðastofur
Heimsækja 100 fyrirtæki í ferðaþjónustu, kynna starfsemi Hæfniseturs og möguleika á samstarfi
Gera 45 þríhliðasamninga í verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu
Kynningarefni og handbók um klasasamstarf fyrirtækja vegna fræðslumála
Mynda fimm fræðsluklasa í ferðaþjónustu
Námskrár á þrepum 2. og 3. í hagnýtri ferðaþjónustu
Kynningarefni um námskrá í hagnýtri ferðaþjónustu
Tvö rafræn verkfæri sem tengjast fræðslumálum í ferðaþjónustu
Fjórir rafrænir fræðslumorgnar á landsvísu
Fjögur stutt myndbönd sem tengjast starfsemi Hæfniseturs ferðaþjónustunnar
Sex svæðisbundnir fundir um ávinning af verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu og fræðsluklasa
Kynningarefni um árangur af verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu
Námskeið fyrir samstarfsaðila í Fræðslu í ferðaþjónustu
Fræðslutorg á heimasíðu, upplýsingar um námskeiðsframboð sem tengist ferðaþjónustu
Þrjár blaðagreinar sem tengja saman þekkingu, gæði og arðsemi
Samstarfssamningur við Íslenska ferðaklasann
Endurskoðað hlutverk í samræmi við nýjan þjónustusamning við ANR og leiðarljós ferðaþjónustu til 2030
Taka þátt í að byggja upp svæðisbundna samvinnu stoðkerfa ferðaþjónustunnar í samstarfi við ANR
Kanna möguleika á auknu samstarfi við aðila sem vinna að eflingu ferðaþjónustunnar á landsvísu
Heimsækja 100 fyrirtæki í ferðaþjónustu og kynna starfsemi Hæfniseturs
Vinna með samstarfsaðilum að kom á 45 þríhliðasamningum í verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu
Stýra námskrárvinnu í samstarfi við framhaldsskóla, framhaldsfræðslu og háskóla
Skrifa handrit að kynningarefni um námská og semja um framleiðslu
Greina þörf fyrir rafræn verkfæri, velja úr verkfæri, skrifa lýsingar og semja um smíði
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Afla upplýsinga um fræðsluframboð í ferðaþjónustu og kynna á Fræðslutorgi á www.hæfni.is
Viðhalda heimasíðu og greina þörf fyrir breytingar á henni
Samstarf við starfsmenntasjóði vegna fjármögnunar á fræðslu og greiningarvinnu þ.m.t. í klasasamstarfi
Meta niðurstöður af mælingum í verkefninu Fræðsla í ferðaþjónustu og útbúa kynningarefni
Viðræður við Íslenska ferðaklasann um aukið samstarf
Tenglavinna og samstarf við hagsmunaaðila í ferðaþjónustu
Kynningarstarf til stjórnenda og starfsmanna fyrirtækja um mikilvægi hæfni starfsmanna
Umsjón með fjármálum og fundum stýrihóps og fagráðs
Upplýsa hagsmunaaðila um starfsemi HsF
Greina þarfir atvinnugreinarinnar vegna breytinga á sviði öryggis, ferðavilja, heilsu, upplýsinga,
sjálfbærni o.fl. og koma á framfæri við stjórnendur og menntaveitur
Koma upp Fræðslutorgi á heimasíðu með upplýsingum um fræðsluefni sem tengist ferðaþjónustu
Endurskoðun á hlutverki með stýrihóp út frá nýjum samningi við ANR
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