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Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  (FA)  starfar á grundvelli laga 
nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu. Markhópurinn er fólk án 
framhaldsskólamenntunar, sem telur 31.200 einstaklinga á 
aldrinum 25-64 ára eða 20% vinnumarkaðarins. Verkefnin eru 
tilgreind í þjónustusamningi FA við mennta- og menningar- 
málaráðuneytið  frá 2015.  Flest  verkefna FA eru bundin 
samningnum  eins og gerð námskráa, gæðamál, nemenda- 
bókhald, þróun raunfærnimatsleiða og aðferða í ráðgjöf um 
nám og störf. Verkefni af þessu tagi hafa fylgt FA frá upphafi 
og eru ætíð jafn brýn. Í þeim hafa orðið miklar  framfarir á 
mörgum sviðum ekki síst með notkun hæfnigreininga FA á 
störfum. Umsýsla Fræðslusjóðs er einnig  meðal verkefna 
FA og mikilvægt að fé sjóðsins sé nýtt á skilvirkan hátt í að-
gerðum fyrir markhópinn. 

Hjá FA starfar öflugur hópur starfsfólks að fjölbreyttum 
verkefnum. Á árinu var ráðist í nýjar mannaráðningar til að 
mæta þeim margvíslegu verkefnum sem FA hefur verið falið 
að vinna. Með nýju fólki koma ný viðhorf og dýrmæt reynsla 
sem nýtist á öllum sviðum.

Af mörgu er að taka þegar litið er yfir árið og verkefnastöð- 
una. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar  vann af  miklum krafti  
með fræðsluaðilum  að verkefninu  Fræðsla  í ferðaþjónustu 
og unnið var að því að kortleggja þarfir atvinnulífsins fyrir nám 
í formlega skólakerfinu. Hæfnigreiningar voru unnar fyrir nýja 
fagháskólastigið, sem getur haft mikla þýðingu fyrir markhóp 
framhaldsfræðslunnar. 

Raunfærnimat, aðferðir og þróun hafa verið í brennidepli á 
árinu. FA var falið af Fræðslusjóði að koma með ný verkfæri í 
raunfærnimati á móti viðmiðum starfa. Raunfærnimat af því 
tagi er þó alls ekki óþekkt í verkfærakistu framhaldsfræðsl- 
unnar, til dæmis má nefna stórkostlegan árangur sem verk- 
efnið Almenn starfshæfni hefur náð sem mælitæki á starfs- 
hæfni langtíma atvinnulausra. Lögð er áhersla á styrkleika 

FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA einstaklingsins og leiðir til eflingar. Flestar raunfærnimats- 
leiðir eru þó á móti viðmiðum námskráa formlega skóla- 
kerfisins. Árangurinn þar skilar bæði einstaklingum, fyrirtækj-
um  og stofnunum, sem  og samfélaginu í heild, auknum 
verðmætum. Raunfærnimat er kostað að fullu af Fræðslusjóði 
fyrir einstaklinga innan markhópsins en það vekur athygli að 
sífellt færist í vöxt að einstaklingar, utan markhópsins, kosti 
sjálfir sitt raunfærnimat sem símenntunarmiðstöðvar sjá um. 
Það segir sína sögu um ávinning einstaklingsins af ferlinu. 
Tengt raunfærnimati má einnig nefna Evrópuverkefnið VISKA 
sem hefur leitt til mjög athyglisverðra nýjunga  í raunfærni-
mati fyrir erlent starfsfólk innan markhópsins. 

Raunfærnimat á móti viðmiðum starfa er í grunninn „hefð- 
bundið“ raunfærnimat með nokkrum veigamiklum undan-
tekningum. Í fyrsta lagi skiptir öllu máli að niðurstaða raun-
færnimats sé viðurkennd af atvinnulífinu og helst skóla- 
kerfinu einnig.  Í hefðbundnu mati er niðurstaðan fyrirfram 
viðurkennd af skólakerfinu en í mati á móti viðmiðum 
starfa  þarf að vinna niðurstöðunni gildi fyrir hvert starf. 
Hún  verður að hafa  staðfest  gildi bæði fyrir einstaklinginn 
og það starf sem viðkomandi vinnur við. Slík viðurkenning 
kemur í gegnum  viðurkenndar greiningar á hæfni ásamt 
samtali og samráði. Í öðru lagi er mikilvægt að til séu úrræði 
til að bæta við hæfni einstaklingsins að loknu mati. Í venju-
legu raunfærnimati á móti námskrá er viðkomandi boðið 
nám til að bæta hæfni sína en í mati á móti viðmiðum starfa 
er heppilegu námi í skólastofnun sjaldnast til að dreifa. Því 
verður að bjóða einstaklingnum úrræði í formi starfsþjálf- 
unar á vinnustað. Slíkt þjálfunarkerfi verður að vera skilvirkt, 
gæðamiðað og leiða einstaklinginn áfram í sinni sókn eftir 
viðbótarhæfni, rétt eins og þau úrræði sem eru í boði eftir 
mat á móti námskrá. Í þriðja lagi er ljóst að raunfærnimat á 
móti viðmiðum starfa verður að vera einfaldara í framkvæmd 
en hefðbundið mat þar sem líklegt er að matsaðilar komi  
beint frá atvinnulífinu og hafi ekki endilega sömu þjálfun í mati  
eins og matsaðilar í hefðbundnu raunfærnimati. Þeir síðar- 
nefndu koma oft frá skólastofnunum með mikla reynslu  
af kennslu og samskiptum við nemendur. Öll þessi atriði  
þarfnast snjallra lausna, sem hægt er að prófa í samráði við  
hagsmunaaðila. Starfsmenn FA og framhaldsfræðslunnar 
hafa mikla reynslu af einmitt þannig verklagi. Áskoranir eru  
til að takast á við þær  og þar býr starfsfólk FA  yfir  mikilli  
reynslu og hugmyndaauðgi til að leysa verkefnin.  

Það er einmitt þessi kraftur og hugmyndaauðgi sem gerir 
starf FA í senn fjölbreytt, spennandi og gefandi. Ég vil þakka 
starfsmönnum og stjórn fyrir frábært samstarf á árinu.   
Okkur eru allir vegir færir. 

Sveinn Aðalsteinsson framkvæmdastjóri 
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Verkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) eru margvísleg og samskiptanetið er stórt. FA vill eiga gott samstarf  
við samstarfsaðila og hvetur til samtals á sem fjölbreyttustum vettvangi. Í starfinu er lögð áhersla á að ná til sem flestra  
í markhópnum og hlusta eftir þeirra þörfum. FA upplýsir um tækifæri til náms- og starfsþróunar, hvetur til hæfni- 
þróunar og veitir stuðning í því ferli. Þá miðlar FA jafnframt upplýsingum um árangur starfsins og tekur þátt 
í innlendu og erlendu samstarfi, þar sem hagsmunir atvinnulífsins og markhópsins eru í fyrirrúmi. 

Hér má líta á brot af því helsta sem bar til tíðinda í starfsemi FA á árinu.

JANÚAR
4. Upplýsinga- og ráðgjafarvefurinn Næstaskref.is fer í loftið. 
Þriðja útgáfa. 

16. Hæfnisetrið kynnir starfsemi sína fyrir starfsfólki mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins.

17.-18. Lokaráðstefna GOAL verkefnisins haldin í Brussel og FA 
er þar í stóru hlutverki við miðlun niðurstaðna. 

18. Mannamót markaðsstofa landshlutanna og Hæfnisetrið heilsar 
upp á þátttakendur. 

29.-30. NVL fundur tengiliða allra Norðurlanda með VIA University 
College haldinn í Árósum.

FEBRÚAR
6. Starfsemi FA kynnt á ráðstefnu um Upskilling Pathways í Brussel.

14. Íslenskir fulltrúar í hinum ýmsu NVL netum funda í Hannesarholti. 
Farið yfir þróun mála, tölfræði og niðurstöður úr starfinu fyrir árið 2017.

15. Hæfnisetrið kynnir starfsemi sína á Menntadegi atvinnulífsins.

23. Fundur með ráðgjöfum símennuntarmiðstöðva haldinn hjá 
IÐUNNI-fræðslusetri. Farið yfir tölfræði, ársskýrslur og þróunarmál.

26. FA samþykkir starfaprófílinn Verkstjóri í fiskvinnslu.

26. Annar fundur NVL tengiliða haldinn í Helsinki.

26.-27. FA heldur námskeið fyrir fagaðila um framkvæmd og 
gæðakröfur í raunfærnimati.

MARS
1. Fundur hjá raunfærnimatsnefnd NVL í Kaupmannahöfn.

4.-6. Fundur NVL nets um ráðgjöf haldinn í Kaupmannahöfn. 

7. Fimm nýjar námskrár fá vottun.

15.-16. Fundur hjá grunnleiknineti NVL í Osló.

20.-21. Fulltrúar í ritstjórn DialogWeb á námskeiði og fundi 
í Kaupmannahöfn.

27. FA með erindi um raunfærnimat á menntadegi BSRB.

27. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar tekur þátt í samhristingi 
Ferðamálasamtaka Snæfellsness með 30 fyrirtækjum.

APRÍL
5. Námskeið með Norm Amundson um náms- og starfsráðgjöf í sam- 
starfi við Félag náms-og starfsráðgjafa, NVL, EPALE og Euroguidance.

16.-20. Fulltrúar FA og fleiri hagsmunaaðilar heimsækja Svíþjóð 
og Noreg til að fræðast um samstarf aðila vegna raunfærnimats 
í atvinnulífinu og hæfnistefnu.

22. NVL og FA standa fyrir fundi um hæfnistefnu Norðmanna, gestur 
fundarins er Tormod Skjerve.

25. FA samþykkir starfaprófílinn Ferðaþjónn.

25.-27. Fundur samstarfsaðila VISKA verkefnisins í Osló.VISKA fundur í Osló.

SÍMEY með gæðavottun EQM.
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MAÍ 
3. Þrjár nýjar námskrár fá vottun.

3. FA samþykkir starfaprófílinn Samfélagstúlkur.

22. Þjónustukönnun send á notendur náms- og starfsráðgjafar allra 
símenntunarmiðstöðvanna.

23. Ársskýrsla Hæfniseturs ferðaþjónustunnar kemur út.

24.-25. NVL net um ráðgjöf fundar á Álandseyjum.

28. Fræðslusjóður úthlutar 16 nýsköpunar- og þróunarstyrkjum til 
framhaldsfræðslu.

30. Ársskýrslur FA og Fræðslusjóðs birtar.

JÚNÍ
1. Fundur með NVL tengiliðum, EU- Agenda og EPALE í Stokkhólmi.

4.-8. Hópur ráðgjafa og fulltrúa menntamálaráðuneytisins í Slóveníu 
gestir hjá FA í tengslum við GOAL verkefnið.

13.-15. FA kynnir raunfærnimatskerfi framhaldsfræðslunnar 
á raunfærnimatsráðstefnu í Brussel.

26. FA og Háskóli Íslands gera með sér samning um að FA vinni 
hæfnigreiningar starfa í ferðaþjónustu.  

29. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar gerir samstarfssamning við 
Gerum betur ehf. um fræðslu til fyrirtækja í ferðaþjónustu.

30. FA samþykkir starfaprófílinn Leiðsögumaður.

JÚLÍ
5. Námskráin Fagnámskeið fyrir starfsmenn í félags- og 
heilbrigðisþjónustu fær vottun.

ÁGÚST
11. Sérfræðingar FA í raunfærnimati heimsækja samstarfsaðila 
á Norður- og Norðausturlandi.

20.-21. Fundur þverfaglegs vinnuhóps á vegum NVL um hæfni 
fullorðinsfræðarans í Kaupmannahöfn.

27.-28. Fundur NVL landstengiliða haldinn í Reykjavík. 

29. FA staðfestir EQM gæðavottun til Nýja tölvu- og viðskiptaskólans.

29.-30. Málstofa um grunnleikni fullorðinna á  vegum NVL.

31. Sérfræðingar FA í raunfærnimati heimsækja samstarfsaðila 
á Vestur- og Norðvesturlandi.

SEPTEMBER
10.-11. FA heldur námskeið fyrir umsjónarmenn hæfnigreininga.

13. FA staðfestir EQM gæðavottun til Mímis-símenntunar.

13. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar kynnir Veistu-appið fyrir faghópum 
SAF og prófar fyrstu spurningarbankana.

17.-21. MA-nemar í náms- og starfsráðgjöf frá HÍ í starfsþjálfun hjá FA.

18.-20. FA heldur námskeið um framkvæmd og gæðakröfur 
í raunfærnimati í Færeyjum.

20.-21. Sérfræðingar FA í raunfærnimati funda með NVL netinu 
í Færeyjum og koma að ráðstefnu.

20.-21. Fundur NVL nets um ráðgjöf í Færeyjum. 

27. Ráðstefna Distans netsins í Reykjavík.

GOAL lokaráðstefna í Brussel .
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OKTÓBER
1. FA samþykkir starfaprófílinn Dyravörður.

1.-5. Fulltrúar FA, Hæfniseturs ferðaþjónustunnar og fleiri 
hagsmunaaðila heimsækja Skotland til að kynna sér fræðslu 
og þjálfun starfsfólks í ferðaþjónustu.

2. Danskir nemar í náms- og starfsráðgjöf kynna sér starfsemi FA.

2.-3. Aðilar úr NVL neti um náms- og starfsráðgjöf sjá um málstofu 
á  alþjóðlegri ráðstefnu IAEVG í Gautaborg.

3. Fulltrúi FA kynnir ráðgjöf á vettvangi framhaldsfræðslunnar 
á alþjóðlegri ráðstefnu IAEVG í Gautaborg.

8.-9. Fundur hjá grunnleiknineti NVL í Helsinki. 

10.-11. FA heldur námskeið fyrir fagaðila um framkvæmd 
og gæðakröfur í raunfærnimati. 

11.-12. NVL landstengiliðir funda í Osló.

18. FA samþykkir starfaprófílana Starf í íþróttahúsum og Vaktstjóri 
á skyndibitastöðum og kaffihúsum.

23. Námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati með áherslu 
á menningarlæsi og vinnu með túlkum, hluti af VISKA verkefninu.

25. FA samþykkir starfaprófílinn Sérþjálfaður byggingarverkamaður.

25.-26. Heimsókn Raunfærnimatsnefndar Svíþjóðar til FA. 

31. FA staðfestir EQM gæðavottun til SÍMEY.

31. Samstarfsnet FA um ráðgjöf fundar hjá Austurbrú á Egilsstöðum.

NÓVEMBER
12.-14. Þverfaglegur vinnuhópur á vegum NVL fundar 
í Kaupmannahöfn um hæfni fullorðinsfræðarans.

19. Hæfnisetrið kynnir fyrstu niðurstöður stefnumörkunar fyrir form- 
legt nám í ferðaþjónustu fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

21. Norrænt málþing sérfræðinga um PIAAC í Stokkhólmi. 

21.-23. Sérfræðingar FA í raunfærnimati kynna stöðu raunfærni-
mats á Íslandi á ráðstefnu NVL í Stokkhólmi. 

28. FA staðfestir starfaprófílinn Sundlaugarvörður.

29. Ársfundur FA og þemað er: Raunfærnimat í atvinnulífinu.

30. FA lýkur hæfnigreiningum á sex störfum fyrir Háskóla Íslands.

DESEMBER
1. Vinna við verkefnið Raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins 
hefst hjá FA.

4.-5. Fundur NVL landstengiliða og ritstjóra Dialogweb 
í Kaupmannahöfn.

11. FA gefur út handbók fyrir tengiliði FA vegna hæfnigreininga 
samstarfsaðila.

11. Hæfnisetrið kynnir stefnumörkun fyrir formlegt nám 
í ferðaþjónustu fyrir ASÍ.

13. FA staðfestir EQM gæðavottun til Landsbankans.

14. FA staðfestir EQM gæðavottun til Framvegis.

20. FA lýkur hæfnigreiningu á starfi sérhæfðs þjónustufulltrúa fyrir 
Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina.

Ársfundur FA.

Frá undirrtiun samnings FA og Háskóla Íslands.



STARFSEMI
1
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Á árinu úthlutaði Fræðslusjóður samtals 912,2 milljónum 
króna í fjóra verkefnaflokka.

Vottaðar námsleiðir  2.435 einstaklingar 
fóru í nám

Árangur starfsins

Samtals úthlutað 

557,2

Úthlutun 2018

912,2 

Náms- og starfsráðgjöf 9.473 viðtöl147,8

Raunfærnimat 577 einstaklingar fóru 
í raunfærnimat

144,5

Nýsköpunar- 
og þróunarverkefni

Úthlutað til 17 
verkefna

62,7

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) er í eigu SA, ASÍ, BSRB, 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og er samstarfsvettvangur og verkfærasmiðja 
eigenda í fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnu-
markaði.  Hlutverk  FA  er að veita fólki á vinnumarkaði sem 
ekki hefur lokið námi á framhaldsskólastigi tækifæri til að afla 
sér menntunar eða bæta stöðu sína. Þessu hlutverki sinnir 
FA með því að vera leiðandi í að greina, meta og þróa leiðir og 
aðferðir til að auka hæfni á vinnumarkaði, í samstarfi við at-
vinnulífið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og fræðslu- 
aðila. Áhersla er lögð á vandaðar afurðir og lausnamiðaða 
ferla til að stuðla að hæfnieflingu í landinu. Fræðslusjóður 
starfar á grundvelli sömu laga og FA um framhaldsfræðslu 
nr. 27/2010 og annast FA umsýslu með honum. 

FA vinnur að því að: 

Greina hæfnikröfur starfa á vinnumarkaði 

Þróa raunfærnimat og styttri námsleiðir á landsvísu

Auka framboð á vottuðu námi

Efla náms- og starfsráðgjöf, meðal annars í gegnum 
vefinn Næstaskref.is

Tryggja gæði í starfi fræðsluaðila í framhaldsfræðslu 

Hæfnigreiningar Hæfniviðmið

Raunfærnimat

Námskrár

Ráðgjöf um
nám og störf

FræðslusjóðurVERKFÆRI FRAMHALDSFRÆÐSLUNNAR

FRÆÐSLUSJÓÐUR

Hlutverk Fræðslusjóðs er að stuðla að því að til séu viðeig- 
andi námstækifæri fyrir einstaklinga með stutta formlega 
skólagöngu að baki, jafnframt því að taka þátt í að skapa skil- 
yrði svo sömu einstaklingar geti nýtt sér slík námstækifæri. 
Þetta gerir sjóðurinn með því að veita framlög til fjögurra 
skilgreindra verkefnaflokka; vottaðra námsleiða, náms- og 
starfsráðgjafar, raunfærnimats og nýsköpunar- og þróunar- 

Nánari sundurliðun á úthlutunum og nýtingu fjármagns 
Fræðslusjóðs (verkefni og tölfræði) er að finna í ársskýrslu 
sjóðsins og á vef FA.

verkefna. Mennta- og menningarmálaráðuneytið  skipar 
Fræðslusjóði stjórn til fjögurra ára í senn og ber stjórnin 
ábyrgð á öllum afgreiðslum sjóðsins. FA  sér um daglega 
umsýslu  Fræðslusjóðs, þar á meðal bókhald hans  sam-
kvæmt þjónustusamningi FA við ráðuneytið og samskipti og 
samningagerð við þá sem fá styrki úr sjóðnum. Framlög til 
Fræðslusjóðs eru ákveðin í fjárlögum hvers árs. 

Upphæðir eru í m.kr. 
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ÖNNUR VERKEFNI

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er vistað hjá FA en atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytið kostar verkefnið til ársloka 
2020. Markmiðið er að auka framleiðni og gæði í ferða- 
þjónustu sem og starfsánægju og fagmennsku starfsfólks. 
Hæfnisetrið vinnur á forsendum ferðaþjónustunnar og á í 
samstarfi og samtali við atvinnulífið, ferðaþjónustufyrirtækin, 
fræðsluaðila, stjórnvöld og opinbera aðila.

FA fylgist vel með nýjungum og nýtir sér norrænt tengslanet 
um nám fullorðinna (NVL) í þróunarvinnu sinni. NVL er áætl-
un á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar og hefur FA 
vistað NVL á Íslandi frá því að netið var sett á laggirnar árið 
2005. Samningur um tengslanetið gildir til ársloka 2020. 

Viðurkenning til fyrirmynda í námi fullorðinna 
var veitt á ársfundi FA, en hún hefur verið veitt 
frá árinu 2007. Viðurkenninguna fá þeir sem 
notið hafa náms- og starfsráðgjafar, farið í gegn- 
um raunfærnimat og/eða í gegnum eina eða 
fleiri námsleiðir eftir námskrám FA. Að þessu 
sinni tóku Uni Þór Einarsson og Irena Halina 
Kolodziej við viðurkenningunni.

„

Fyrirmyndir í námi fullorðinna, Irena Halina Kolodziej og Uni Þór Einarsson.

SAMSTARFSAÐILAR

FA vinnur í þágu fólks á vinnumarkaði í samstarfi við aðila 
atvinnulífsins, það er stéttarfélög, fagfélög og fyrirtæki. Fram-
kvæmd leiða er unnin í gegnum fjármögnun Fræðslusjóðs 
og samninga við 14 fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar 
um land allt. Starfið byggir á þjónustusamningi við mennta- 
og menningarmálaráðuneytið og sérstökum samningi við  
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið um Hæfnisetur ferða- 
þjónustunnar. Að auki starfar FA með fjölbreyttum hópi  
sérfræðinga á Norðurlöndunum og Evrópu í gegnum ákveðin 
verkefni og tengslanet.

Sérfræðinganet

Fulltrúar FA taka þátt í fimm netum á vegum NVL

Grunnleikni 
Hæfni í atvinnulífinu
Raunfærnimat
Ráðgjöf

Þverfaglegt netHæfni leiðbeinenda

Eigendur FA: SA, ASÍ, BSRB, fjármála- og efnahagsráðuneytið  
og Samband íslenskra sveitarfélaga

Atvinnuvega- og ný- 
sköpunarráðuneytið

Félagsmála- 
ráðuneytið

Mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytið

Fræðslusjóðir Félög 
atvinnurekendaStéttar- og fagfélög

Starfsmenntasjóðir Fræðsluaðilar/
framkvæmdaaðilar

Norrænt tengslanet 
um nám fullorðinna

Erlend tengslanet í 
kringum þróunarvinnu MenntamálastofnunFyrirtæki

Háskólar RannísFramhaldsskólar

Helstu samstarfsaðilar

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og NVL gefa út sínar eigin 
ársskýrslur.

Hæfnisetrið fór í 115 heimsóknir 
í ferðaþjónustufyrirtæki á 
árinu til að kynna tilraunaverkefnið 
Fræðsla í ferðaþjónustu.



HÆFNI Á VINNUMARKAÐI
2
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Með hæfnigreiningum FA er starfið sem um ræðir skilgreint, 
hæfnikröfur þess dregnar fram og þær tengdar við þrep í 
íslenska hæfnirammanum. Hæfnikröfurnar eru viðmið sem 
eru notuð til að lýsa námi í námskrám sem vottaðar eru af 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu og nýttar af mark- 
hópnum og fyrirtækjum í gegnum fræðsluaðila. Hæfnikröfur 
starfa og hæfniviðmið í námskrám eru jafnframt nýtt í raun-
færnimati til að draga megi fram og staðfesta þá færni sem 
einstaklingur býr yfir og stytta nám. Raunfærnimat á vett- 
vangi framhaldsfræðslunnar á móti námskrám er fullbúið 
kerfi sem keyrt er um allt land. Í því eru nú dekkaðar yfir 
50 námsleiðir. FA hefur umsjón með kerfinu; aðferðafræði,  
þjálfun fagaðila, tölfræði og gæðamálum.

HÆFNIGREININGAR
Á árinu voru gerðar 17 hæfnigreiningar ýmist hjá FA eða 
samstarfsaðilum og byrjað var að undirbúa hæfnigreiningu á 
starfi áfengis- og vímuefnaráðgjafa fyrir velferðarráðuneytið. 
Fjöldi hæfnigreininga á ári hefur aldrei verið meiri frá upp- 
hafi, en samtals hafa 43 greiningar verið framkvæmdar á  
sex ára tímabili.

Hæfnigreiningar 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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17

Í töflu má sjá yfirlit yfir þær 17 greiningar sem unnar voru 
á árinu. Afraksturinn í formi starfaprófíla var settur í hæfni-
grunn FA og hluti þeirra birtur á vef FA.

ÞJÁLFUN UMSJÓNARMANNA GREININGA 
Eitt námskeið var haldið á árinu fyrir verðandi umsjónar-
menn hæfnigreininga með góðri þátttöku fulltrúa samstarfs- 
aðila FA og annarra hagsmunaaðila. Krafa er um að um- 
sjónarmenn greininga hafi lokið sérstöku námskeiði eða sótt 
sér aðra viðeigandi fræðslu á vegum FA. Námskeið fyrir um- 
sjónarmenn hafa verið haldin fimm sinnum frá því að fyrst 
var boðið upp á þau árið 2015 og er heildarfjöldi þátttakenda 
frá upphafi samtals 59.

0 0

Þátttakendur á námskeiðinu eftir miðstöðvum frá upphafi

FA Iðan

Sím
ey

Aðrir

8
6
4
2
0

10

6 6

2

7
9

4

1 1

4
3

4

1
2

M
SS

S
tarfsm

ennt

Fram
vegis

M
ím

ir

Fræ
ðsluskrifstofa rafiðnaðarins

S
ím

enntunarm
. á Vesturlandi

Fræ
ðslum

iðstöð Vestfjarða

Farskólinn

Þekkinganet Þingeyinga

A
usturbrú

Fræ
ðslunet Suðurlands

Viska

9

Yfirlit yfir hæfnigreiningar 2018

Starf deildarstjóra í móttöku
Viðburðarstjóri
Vöruþróunarstjóri
Heilbrigðisgagnafræðingur
Landvörður
Starf á deild í leikskóla

FA – greiningar 
fyrir Háskóla Íslands

Sérhæfður þjónustufulltrúiFA – greining fyrir 
starfsgreinaráð skrifstofu- og 
verslunargreina

Starf í íþróttahúsi
Sundlaugarvörður
Verkstjóri í fiskvinnslu
Sérþjálfaður 
byggingarverkamaður
Aðstoðarmaður í málmiðnaði
Vaktstjóri aksturs/flotastjóri

SÍMEY

Dyravörður
Vaktstjóri á skyndibitastöðum 
og kaffihúsum
Öryggisvörður
Samfélagstúlkur

Mímir

Framkvæmdaraðili Starf
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GÆÐASTARF OG ÞRÓUN

Á árinu var lögð áhersla á að skýra alla verkferla við hæfni- 
greiningar, skráningu lykilupplýsinga og skipulag við vistun 
gagna með það að markmiði að tryggja samræmd vinnu-
brögð, rekjanleika upplýsinga og gott aðgengi að þeim. 

Hæfnigrunnur FA var yfirfarinn og allir hæfniþættir endur-
skoðaðir með hliðsjón af íslenska hæfnirammanum. Gildir 
starfaprófílar voru yfirfarnir og þeim gefið númer sem gefur 
til kynna framkvæmdaraðila, útgáfu hæfniþátta og útgáfuár 
prófílsins. Handbók fyrir umsjónarmenn greininga var endur- 
skoðuð og þriðja útgáfa hennar gefin út. Verkferlar vegna 
hæfnigreininga samstarfsaðila voru yfirfarnir og skrásettir 
og gefin út handbók fyrir tengiliði FA. Hlutverk tengiliðar er 
að veita umsjónarmönnum stuðning og fylgjast með því að 
greiningar séu unnar í samræmi við handbókina.

Hafist var handa við gerð gátlista fyrir raunfærnimat þar 
sem niðurstöður hæfnigreiningar eru notaðar sem grunnur. 
Gátlistagerðin er unnin í tengslum við verkefnið Raunfærni- 
mat á móti viðmiðum atvinnulífsins. Markmið verkefnisins  
er að þróa kerfi í kringum raunfærnimat þar sem námskrá 
liggur ekki til grundvallar.

NÁMSKRÁR
Á árinu voru átta námskrár sem FA skráði í námskrárgrunn 
vottaðar. Námskráin Upplýsingatækni – þjónusta og miðlun 
var jafnframt send til vottunar.

Námskrár sem hlutu vottun 2018: 

Menntastoðir

Íslensk menning og samfélag

Skrifstofuskólinn

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám

Fagnám starfsþjálfa

Skjalaumsjón

Líf og heilsa – lífsstílsþjálfun 
(unnin að beiðni og í samstarfi við SÍBS)

Fagnámskeið fyrir starfsmenn í félags- og 
heilbrigðisþjónustu

„
Reglulegir innanhússfundir vegna hæfni- 
greininga, námshönnunar og námskrár-
ritunar voru haldnir á árinu. Á fyrri hluta 
ársins voru haldnir kynningarfundir með 
nýjum starfsmönnum Menntamálastofn- 
unar (MMS) þar sem þróun námskráa sem 
byggja á starfaprófíl var kynnt og útskýrð. 
Ákveðið var að halda reglulega samráðs-
fundi FA og MMS. 

Helstu 
afurðir á árinu:

17 hæfnigreiningar 

Námskeið fyrir umsjónarmenn greininga

Ný útgáfa af hæfniþáttum – 4. útgáfa 

Endurbættur hæfnigrunnur

Handbók fyrir umsjónarmenn 
hæfnigreininga – 3. útgáfa

Handbók fyrir tengiliði FA – 1. útgáfa

 NVL SÉRFRÆÐINGANET Í GRUNNLEIKNI 

Í nokkur ár hefur verið unnið með grunnleikni fullorðinna 
á vettvangi NVL en á árinu var lögð áhersla á notkun  
upplýsingatækni. 

Í tengslum við fund netsins á Íslandi í ágúst var haldin 
málstofa um viðfangsefnið þar sem fulltrúi Norðmanna í 
NVL kynnti áherslur í sínu landi.

Tveir starfsmenn FA sóttu norrænt málþing sérfræðinga 
um PIAAC í Stokkhólmi þar sem fjallað var um rannsóknir 
sem byggja á gögnum frá PIAAC.
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RAUNFÆRNIMAT
Á árinu fóru 577 einstaklingar í gegnum raunfærnimat á 
vegum framhaldsfræðslunnar. Þetta er aukning frá síðasta 
ári, en þá luku 439 einstaklingar raunfærnimati. Með því 
hafa 4.968 lokið raunfærnimati frá árinu 2004. Sveiflur á milli  
ára skýrast að hluta af því að skil á verkefnum eru ekki 
bundin við áramót. Flestir fóru í gegnum raunfærnimat í 
Fisktækni (85), Húsasmíði (52), Verslunarfulltrúa (45), Félags- 
liðabraut (39) og Rafvirkjun (36).

FA sinnir eftirfylgni, þróun og gæðamálum tengdum fram-
kvæmd raunfærnimatsverkefna hjá framkvæmdaraðilum, 
safnar tölfræðilegum upplýsingum og sér um þjálfun fagaðila. 
Á árinu voru útbúin gæðaviðmið fyrir mat á umsóknum 
fræðsluaðila í Fræðslusjóð vegna raunfærnimatsverkefna. 
Unnið var mat á nýju greiðslukerfi sem komið var á 2017 
þar sem fram kemur almenn ánægja samstarfsaðila. Þjálf- 
unarefni í raunfærnimati, handbók og verkefni, var uppfært 
og haldin tvö námskeið fyrir fagaðila sem koma að raunfærni- 
mati þar sem 24 aðilar tóku þátt. Fulltrúar FA fengu beiðni frá 
menntamálaráðuneytinu í Færeyjum um þjálfun fagaðila þar 
og var því jafnframt haldið tveggja daga námskeið í Færeyjum 
í samstarfi við finnskan sérfræðing. Margir erlendir hópar 
komu til FA á árinu til að kynna sér tilhögun raunfærnimats 
hér á landi og fulltrúar FA miðluðu jafnframt upplýsingum á 
ráðstefnum erlendis.

SJÁLFSMATSLISTAR Í RAUNFÆRNIMATI

Þar sem ekki eru lengur til miðlægar námskrár fyrir starfs-
menntagreinar verður framkvæmd raunfærnimats á móti 
námskrám meiri áskorun. Á seinni hluta ársins var hafist 
handa við að vinna miðlægt með sjálfsmatslista í raunfærni- 
mati, en sú vinna hangir að miklu leyti saman við birtingu 
staðfestra námsbrautalýsinga á vef Menntamálastofnunar 
(MMS). Unnir voru 10 sjálfsmatslistar vegna raunfærnimats 
í samræmi við breytt verklag þar sem slíkir listar eru endur-
skoðaðir samhliða nýjum námsbrautalýsingum á vef MMS. 
FA metur nú einnig þörf á uppfærslu listanna og heldur utan 
um þá lista sem eru í notkun.

Starfsnámsbrautir  

Iðngreinar  

Almenn starfshæfni  

Almennar bóklegar greinar  

Raunfærnimat 2018

304

243

20

10

Fjöldi 

53%

42%

3%

2%

Hlutfall 

40

35,6

37,9

38,6

Meðalaldur 

52

51

Á ekki við  

19,5

Meðalfjöldi
eininga 

15.833

12.482

Á ekki við 

195

Fjöldi 
eininga 

57%

2%

80%

10%

Konur  

43%

98%

20%

90%

Karlar 

Samtölur 577 100% 38,03 28.510

RAUNFÆRNIMAT Í ALMENNUM 
BÓKLEGUM GREINUM - SAMSTARF 
STARFSMENNTAR OG KEILIS

Starfsmennt þróaði á árinu raunfærnimat á móti námskrá 
Háskólabrúar Keilis. Verkefnið var unnið í samstarfi við starfs- 
fólk Keilis og með úthlutun úr Þróunarsjóði námsgagna. Mark- 
miðið með raunfærnimatinu er að einstaklingurinn fái viður- 
kennda þá færni sem hann býr yfir, sama hvernig hún er 
tilkomin þannig að hann þurfi ekki að sækja formlegt nám 
í því sem hann kann. Til að fá inngöngu í raunfærnimatið þarf 
einstaklingurinn að vera orðinn 23 ára, vera með þriggja ára 
starfsreynslu og hafa lokið 70 einingum úr framhaldsskóla. 
Verkefnið var kynnt og auglýst meðal markhópsins. Alls fóru 
11 einstaklingar í gegnum ferlið og var meðalaldurinn 50 ár. 
Meðalfjöldi feininga á hvern einstakling voru 14 feiningar en 
heildarfjöldi feininga voru 150. Framkvæmdin gekk vel og 
voru matsaðilar vel undirbúnir ásamt þátttakendum. Skim- 
unar- og sjálfsmatslistarnir reyndust vel.

Á árinu var farið í að endurskoða sjálfsmatslista í Verslunar- 
fulltrúanum, sem er námskrá byggð á hæfnigreiningu starfs- 
ins. Unnið var þvert á verkefnastofna raunfærnimats, nám- 
skráa og hæfnigreininga út frá starfaprófíl fyrir Verslunar- 
fulltrúann og sjálfsmatslista í raunfærnimati. Markmiðið var að 
auka gagnsæi niðurstaðna á móti hæfniviðmiðum. Tilrauna- 
keyrsla á sjálfsmatslistunum hefst árið 2019.

„
Samtals hafa 514 aðilar tekið þátt í 
þjálfun í raunfærnimati frá árinu 2007. 
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FLEIRI SAMSTARFSVERKEFNI

FA hefur komið að verkefnastýringu og ráðgjöf varðandi 
þróun á gagnvirku kennsluefni til að nota til undirbúnings 
fyrir raunfærnimat og í námi eftir raunfærnimat í samstarfi 
við Félag tæknifólks í rafiðnaði og Rafiðnaðarskólann. Afurð 
verkefnisins er vefur utan um fræðsluefnið og stendur nú yfir 
vinna við að setja inn efni til notkunar.

FA hafði umsjón með gagnasöfnun vegna rannsóknar á 
ráðgjöf í raunfærnimati á vegum CEDEFOP í samstarfi við 
IÐUNA-fræðslusetur sem var valin sem fyrirmyndardæmi. Í 
gögnunum kemur áhersla íslenska kerfisins á ráðgjöf í öllu 
raunfærnimatsferlinu vel fram.

Helstu 
afurðir á árinu:

Mat á nýju greiðslukerfi 

Mat á almennri starfshæfni

Gæðaviðmið fyrir mat á umsóknum 
fræðsluaðila í Fræðslusjóð

10 sjálfsmatslistar í raunfærnimati settir upp 
í samræmi við nýtt miðlægt verklag

Stöðuskýrsla raunfærnimats á Íslandi fyrir CEDEFOP 

Könnun á notkun fjarfundarbúnaðar 
í raunfærnimati og miðlun niðurstaðna

Uppfært þjálfunarefni fyrir fagaðila

Tvö námskeið haldin fyrir fagaðila

RAUNFÆRNIMAT Á MÓTI VIÐMIÐUM 
ATVINNULÍFSINS

Í lok árs hóf FA vinnu við tilraunaverkefni sem gengur út á 
að þróa raunfærnimat á móti viðmiðum starfa í samstarfi við 
hagsmunaaðila. Um er að ræða þróun mats í þremur starfs- 
greinum (5 störf) þar sem aðkoma fyrirtækja er lykilatriði.  
Unnið verður út frá hefðbundnu raunfærnimatsferli sem 
lagað er að umhverfi starfa og lögð áhersla á áframhaldandi 
starfsþjálfun í kjölfar mats. Markmiðið með tilraunaverkefn- 
inu er að byggja grunn að varanlegu kerfi fyrir raunfærnimat 
á móti viðmiðum starfa. Því snýst verkefnið ekki aðeins um 
aðferðarfræði og framkvæmd heldur einnig um gildi niður-
staðna á vinnumarkaði, varanlega fjármögnun og þjálfun á 
vinnustað að loknu raunfærnimati.

„
Dagana 14. og 15. júní var haldin raun-
færnimatsráðstefna á vegum CEDEFOP í 
Brussel sem bar heitið European Valida- 
tion Festival: Unlocking Talents in Europe. 
FA kynnti þar raunfærnimatskerfi fram- 
haldsfræðslunnar og IÐAN-fræðslusetur 
kynnti raunfærnimatsleiðir sínar. Boðið var 
upp á 12 vinnustofur á ráðstefnunni. FA 
var með kynningu á því hvernig ein- 
staklingur fer í gegnum raunfærnimats-
ferlið í vinnustofu þar sem fjallað var um 
Upskilling pathways. Um 300 manns sóttu 
ráðstefnuna og var hún því gagnleg til  að 
efla tengslanet og afla nýrra hugmynda 
við þróun raunfærnimats hér á landi.

Á árinu fóru fulltrúar FA, starfsmenn og stjórn, í námsferð 
(Erasmus+ KA1) til Svíþjóðar til að kynna sér sérstaklega 
aðferðarfræði raunfærnimats í atvinnulífinu. Margt af því 
sem þar var kynnt verður tekið inn í þróunarvinnuna. Verk- 
efnið er fjármagnað af Fræðslusjóði. Með því er hægt að  
nálgast markhóp framhaldsfræðslunnar þar sem hann er  
að störfum og efla samstarf við fyrirtæki um hæfnigreiningar 
og sýnileika hæfni.

FA á raunfærnimatsráðstefnu í Brussel.
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„
Starfsfólk FA heimsótti fræðsluaðila á 
árinu og átti samtal um raunfærnimat 
og árangurinn af því. Rætt var um verk- 
efni framtíðarinnar og sóknarfærin sem 
felast í þeim. Eftirfarandi fræðsluaðilar 
voru heimsóttir: SÍMEY, Farskólinn, Þekk- 
ingarnet Þingeyinga, IÐAN-fræðslusetur, 
Rafmennt, Verkmenntaskólinn á Akureyri, 
Fjölbrautarskóli Norðurlands, Borgarholts- 
skóli og Tækniskólinn.

ALMENN STARFSHÆFNI 

Almenn ánægja er hjá samstarfsaðilum með raunfærnimat- 
ið í almennri starfshæfni og hefur það skilað einstaklingum 
niðurstöðum sem hafa virkað hvetjandi til náms eða inn 
í starf. Markhópurinn eru einstaklingar sem eru hjá Virk,  
Starfsendurhæfingum og atvinnuleitendur. Í framhaldi af  
vinnudegi sem haldinn var með fræðsluaðilum sem hafa  
unnið með raunfærnimatið var ákveðið að fara í endurskoð- 
un á sjálfsmatslistum og er stefnt að því að þeir verði tilbúnir 
á vordögum 2019.

Umsögn þátttakanda

„Raunfærnimat í almennri starfshæfni hentar vel fólki sem 
er á krossgötum, sem eru leitandi en eru að velta fyrir sér 
nýju starfi. Fínt fyrir fólk í starfsendurhæfingu sem hefur til 
dæmis orðið fyrir kulnun.“ 

RAUNFÆRNIMAT FYRIR PÓLSKA 
INNFLYTJENDUR

FA og IÐAN-fræðslusetur stýra í sameiningu Evrópuverkefn- 
inu VISKA (Visible Skills of Adults, Erasmus+ KA3) fyrir hönd 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins, en Menntavísinda- 
stofnun HÍ sér um gagnasöfnun í verkefninu fyrir rannsóknar-
hluta þess. Kompetens Norge stýrir heildarverkefninu og 
önnur samstarfslönd eru Belgía og Írland. Í verkefninu er 
ætlunin að stuðla að aðgengilegu raunfærnimatskerfi til að 
auka sýnileika á starfshæfni innflytjenda. Núverandi staða 
mála var yfirfarin á árinu og FA leiddi vinnu við að þróa eftir-
talin verkfæri:

Sjálfsmatstæki (safn tækja frá löndunum og EU Skills  
Profile Tool for third country nationals)

Þjálfun fagaðila (áhersla á menningarlæsi og vinnu 
með túlkum)

Viðmið fyrir yfirfæranlega hæfni (Transversal skills)

Heildræn gæðaviðmið

Á haustdögum var hafist handa við tilraunarhluta verkefnis- 
ins sem IÐAN-fræðslusetur leiðir. Stefnt er að því að 50  
pólskir innflytjendur fari í gegnum raunfærnimat sem miðast 
við þeirra þarfir hvað varðar tungumál og matstæki. Flestir 
hófu raunfærnimat á móti hæfniviðmiðum námskrár í Húsa- 
smíði. Að baki verkefninu stendur samráðshópur hagsmuna- 
aðila sem fundar tvisvar á ári og styður við framþróun þess. 
Ein af þeim áskorunum sem upp hafa komið er aðgengi inn-
flytjenda að námi í kjölfar matsferlisins. VISKA verkefnið hefur 
einnig verið tengt við Framkvæmdaáætlun í málefnum inn- 
flytjenda sem félagsmálaráðuneytið leiðir í samstarfi við 
ýmsa hagsmunaaðila.

NVL SÉRFRÆÐINGANET UM RAUNFÆRNIMAT

Unnið var stöðumat á raunfærnimati með mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu byggt á viðmiðum úr Vegvísi 
2018 og það kynnt á ráðstefnu í Stokkhólmi. 

Unnið var að þróun vefjarins ValiGuide 
og undirbúin samantekt um stefnumörkun 
um raunfærnimat á Norðurlöndunum. 

Þá fór vinna í undirbúning ráðstefnu um raunfærnimat. 
og vegna Raunfærnimatstvíæringsins í Berlín.



RÁÐGJÖF UM NÁM OG STÖRF
3
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FA er í samstarfi við ráðgjafa fræðslu- og símenntunarmið- 
stöðva um land allt til þess að þróa og stuðla að gæðum á 
sviði náms- og starfsráðgjafar og heldur jafnframt úti vefnum 
Næstaskref.is sem er upplýsingaveita um störf og nám. Eitt af 
markmiðum FA er að efla sérfræðiþekkingu í náms- og starfs-
ráðgjöf 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. Haldnir eru samstarfsfundir með 
ráðgjöfunum tvisvar á ári. Í samstarfsneti FA eru um 25 til 
27 ráðgjafar staðsettir hjá 13 fræðslu- og símenntunar- 
miðstöðvum um land allt, í mismiklu starfshlutfalli. Þeirra starf 
gengur meðal annars út á að vera með kynningarfundi á 
vinnustöðum, einstaklingsviðtöl, hópráðgjöf, þátttöku í virkni-
aðgerðum fyrir atvinnuleitendur, verkefnum í raunfærnimati 
og þróun aðferðafræði í samstarfi við FA, meðal annars í  
gegnum erlend verkefni. Allar miðstöðvar skila ársskýrslum og 
tölfræðiupplýsingum til FA.

SAMSTARFSFUNDIR MEÐ RÁÐGJÖFUM 

Á fyrri samstarfsfundi ársins með ráðgjöfum var farið yfir árs- 
skýrslur allra símenntunarmiðstöðva um áherslur í ráðgjöf- 
inni. Athygli vekur að talað er um notkun net- og samfélags- 
miðla í auknum mæli til að ná til einstaklinga. Þarfir og áherslur 
eru mismunandi hjá miðstöðvunum og margar fara meira 
út í fyrirtækin til að kynna ráðgjöfina og starfsemi sína. 
Auðveldara virðist vera að ná til fyrirtækjanna á landsbyggð- 
inni þar sem boðleiðirnar eru styttri og tengsl við hagsmuna- 
aðila skipta verulegu máli. Best virkar að ná til einstaklinga 
með því að kynna ráðgjöfina í tengslum við önnur verkefni 
og í gegnum „maður á mann“. Sýnileiki ráðgjafa skiptir miklu 
máli sem og orðspor og reynsla einstaklinga af ráðgjöfinni. 

Helstu punktar um ráðgjöfina:

Varðandi námsþarfir hópsins þá óskar fólk helst eftir  
styttra námi til að fá framgang í starfi eða atvinnuleit. 
Mikilvægt þykir að geta stundað nám í heimabyggð og 
nemendur vilja geta sótt meira nám til símenntunar- 
miðstöðvanna á sínu svæði. Einnig eru svæðisbundnar 
þarfir til staðar. 

Aukin þörf er fyrir ráðgjöf fyrir fólk af erlendum uppruna. 
Innflytjendur leita eftir að fá mat á námi erlendis frá, fá að- 
stoð við að afla starfsréttinda, fara í íslenskunám og fleira. 

Mikil áskorun er fólgin í að ná til þeirra sem standa fjær 
námi og aðstoða fólk við að koma auga á færni sína og 
þekkingu. Færri sækja í námsleiðir nú en áður en atvinnu- 
ástandið hefur áhrif þar á. Oft eru einstaklingar að kljást 
við áskoranir á borð við innri hamlanir, lítið sjálfstraust, 
erfiðan fjárhag, búsetu og aðra félagslega þætti. 

Valdefling og samstarf aðila sem sinna markhópnum er 
því mikilvæg en unnið hefur verið sérstaklega með það 
í Evrópuverkefninu GOAL, sem er áætlun um eflingu 
þjónustu við fullorðna sem sækja síður í nám. 

Almennt voru ráðgjafar ánægðir með fræðslu og nám-
skeið sem boðið hefur verið upp á fræðslufundum FA  
og telja mikilvægt að sinna áfram endurmenntun og  
þjálfun ráðgjafa, til dæmis með stuttum og hagnýtum 
námskeiðum.

NÆSTASKREF.IS

Þriðja atlaga að upplýsinga- og ráðgjafarvefnum Næstaskref.
is var gerð á síðari hluta árs 2017 og fór uppfærður vefur í 
loftið í ársbyrjun 2018. Tæknileg atriði, sem lengi vel stóðu 
þróun vefjarins fyrir þrifum, virka nú eins og til er ætlast og 
fátt til fyrirstöðu áframhaldandi uppbyggingu. Á árinu var  
unnið að fleiri náms- og starfslýsingum og eru nú aðgengi- 
legar ríflega 270 almennar starfslýsingar og upplýsingar 
um 150 námsleiðir. Vefurinn er mikið notaður og reglulega 
berast fyrirspurnir varðandi náms- og starfsráðgjöf, sem 
flestum er vísað áfram til ráðgjafa símenntunarmiðstöðva. 
Að meðaltali fara á bilinu 70-150 manns inn á Næstaskref.is 
daglega og á árinu 2018 voru yfir 20.000 nýir notendur.

Næstu verkefni í uppbyggingu vefjarins felast í að gera náms- 
leiðir framhaldsfræðslunnar í auknum mæli aðgengilegar, 
uppfærslu á áhugakönnun, gerð svokallaðs Starfaáttavita 
auk margs konar smærri þátta sem vonir eru bundnar 
við að muni smám saman gera vefinn gagnlegan sem 
flestum í leit að upplýsingum um nám og störf á Íslandi.

Aukin þörf er fyrir ráðgjöf fyrir fólk 
af erlendum uppruna.
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NEMENDUR Í BROTTHVARFSHÆTTU

Borið hefur á því síðustu misseri að fleiri nemendur símennt- 
unarmiðstöðvanna eru í brotthvarfshættu en áður og eru 
sumir að fást við margs konar hindranir varðandi nám. Á 
fundi með ráðgjöfum símenntunarmiðstöðvanna var kynnt 
hvernig unnið hefur verið með nemendum sem eru í brott- 
hvarfshættu hjá Mími-símenntun annars vegar og Miðstöð 
símenntunar á Suðurnesjum hins vegar og rætt hvernig 
ráðgjafar geti unnið til að sporna gegn brotthvarfi nemenda. 
Hópur ráðgjafa hittist í júní til að fara betur yfir efnið og á 
haustfundi ráðgjafanetsins var unnin hópavinna til að draga 
fram vinnuferli og áherslur til að sporna gegn brotthvarfi.  
Helstu áherslur eru:

ÞJÓNUSTUKÖNNUN MEÐAL NOTENDA

Notendur ráðgjafarþjónustu símenntunarmiðstöðvanna fengu 
senda til sín þjónustukönnun á árinu. Sýnir hún að notend- 
ur eru almennt ánægðir með þá ráðgjöf sem þeir fá. 90% 
notenda sögðust ánægðir eða mjög ánægðir með ráðgjöf- 
ina, 86,7% töldu ráðgjöfina hafa nýst vel eða mjög vel og 
88,5% töldu sig hafa fengið gagnlegar upplýsingar í ráðgjöf- 
inni. Náði könnunin til notenda ráðgjafarþjónustu símennt- 
unarmiðstöðva um allt land frá árunum 2017 til 2018. Var 
hún liður í úttekt mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
á starfsemi framhaldsfræðslunnar, en slíkar kannanir eru 
lagðar fyrir notendur annað hvert ár á vegum FA sem liður í 
þróun og til að bæta gæði ráðgjafarinnar. Könnunin var send 
á 2.320 manns og var svarhlutfall um 24% þar af 40,9%  
karlar og 58,5% konur. Meðalaldur svarenda var 39,3 ár og 
aldursbil 18-65 ár. 

Ánægja með ráðgjöf

1 Mjög óánægð/ur 2 3 4 5 Mjög ánægð/ur

63,1%
26,9%

8,4%

1,1%0,5%

Sp. 11 Á heildina litið, hversu ánægður eða óánægður ertu með þjónustu 
náms- og starfsráðgjafa? 

Ánægja með ráðgjöf   

Ég fór í nám
 

eftir raunfæ
rnim

at

Ég er m
eðvitaðri 

um
 starfsþróun m

ína

5

0

2,5%

Ég hef ekki hyggju 
að fara í nám

Ég fór í nám
 eftir ráðgjöfina 

og hef lokið nám
i

Ég fór í nám
 eftir ráðgjöfina

og það stendur enn yfir

Ég fór í raunfæ
rnim

at 
eftir ráðgjöfina

Ég hef í hyggju 
að fara í nám

10

15

20

25

30

4,9%

11,8%

16,2% 16,9%
20,5%

27,1%

Sp. 9 Hvað af eftirfarandi á helst við um þig?  

Gagnsemi ráðgjafar

10

0
0,9%

20

30

40

50

60

Sp. 13 Ráðgjafinn veitti mér gagnlegar upplýsingar í viðtalinu 

70

1,3%
9,3%

28,2%

60,4%

1 2 3 4 5

90% notenda sögðust ánægðir eða 
mjög ánægðir með ráðgjöfina, 86,7% 
töldu ráðgjöfina hafa nýst vel eða mjög 
vel og 88,5% töldu sig hafa fengið 
gagnlegar upplýsingar í ráðgjöfinni.

Seigla og jákvæð sálfræði

Leikni í stjórnun á eigin starfsferli 
(Career management skills)

Námstækni
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Á seinni fundi með ráðgjöfum sem haldinn var hjá Austur- 
brú á Egilsstöðum var farið yfir niðurstöður úr þjónustu- 
könnuninni. Þá var sagt frá stöðunni í VISKA verkefninu 
og kynnt var þjónusta IÐUNNAR- fræðsluseturs við umsækj- 
endur um viðurkenningu og mat á erlendri menntun og 
starfsreynslu til starfa í löggildum iðngreinum. Boðið var 
upp á námskeiðið Taktu stjórnina sem fjallar um jákvæða 
sálfræði og fengu ráðgjafar í hendur ýmis tæki og aðferðir 
sem þeir geta nýtt sér í vinnu með einstaklingum. Þar var 
meðal annars fjallað um gildi, 10 lykla að hamingjunni, opið 
og lokað hugarfar, virkni, seiglu, markmið og venjur. Mikil 
ánægja var með námskeiðið.  

Frá fundi ráðgjafa á Egilstöðum.

NVL vinnustofa í Gautaborg.

„
Á NVL ráðstefnu um raunfærnimat og 
ráðgjöf sem haldin var í Færeyjum lögðu 
sérfræðinganet beggja málaflokka til  
vinnu til að miðla upplýsingum til hags-
munaaðila og ræða þróunarmál. Netin 
funduðu jafnframt um samstarfsfleti sín 
á milli og var í kjölfarið komið á vinnu-
hópi um raunfærnimat og ráðgjöf, sem 
mun vinna að því að draga fram hvernig 
málaflokkarnir geta stuðlað að félagslegu  
jafnrétti og aukið aðgengi að hæfniþróun 
í takt við European Pillar of Social Rights. 
Það verður meðal annars gert með því 
að safna fyrirmyndardæmum frá Norður- 
löndunum og miðla þeim.

ÁÆTLUN UM EFLINGU ÞJÓNUSTU 
VIÐ FULLORÐNA SEM SÆKJA SÍÐUR Í NÁM

Evrópuverkefninu GOAL (Guidance and Orientation for  
Adult Learners, Erasmus+ KA3)  lauk  formlega  í  byrjun  árs.  
FA stýrði verkefninu hér á landi fyrir hönd mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins í samstarfi við MMS og Mími- 
símenntun, sem voru framkvæmdaraðilar, og Mennta- 
vísindastofnun HÍ sem sá um rannsóknarhlutann. Verkefnið 
gekk út á að þróa þjónustu og samstarf um að ná til þeirra 
sem standa fjær námi með sérstaka áherslu á náms- 
ráðgjöf. Lokaráðstefna verkefnisins var haldin í Brussel þar 
sem farið var yfir lærdóm þess og  honum miðlað til stefnu- 
mótenda í Evrópu. Helstu niðurstöður rannsóknarvinnunar 
hér á landi sýna fram á mikilvægi þess að koma á svæðis- 
bundnu samstarfi hagsmunaaðila sem miðar að því að veita 
markvissa þjónustu. Sá samráðshópur hagsmunaaðila sem 
stóð að verkefninu hér á landi hélt áfram að hittast á árinu 
til að vinna að stefnumótun og útbjó drög að áætlun þar sem 
dregnar eru fram leiðir að þremur skilgreindum markmiðum:

Formgera samstarf 

Efla kynningu til markhópsins/auka aðgengi  

Efla samstarf við fyrirtæki 

NVL SÉRFRÆÐINGANET UM RÁÐGJÖF

Fulltrúi FA sótti fjóra fundi á vegum sérfræðinganets NVL 
um ráðgjöf fullorðinna.

Unnið var að því að undirbúa málstofu í Færeyjum um 
ráðgjöf og raunfærnimat.

Þá tók netið þáttt í vinnustofu á ráðstefnu alþjóðlegu  
ráðgjafasamtakanna IAEVG í Gautaborg.



GÆÐI Í FRAMHALDSFRÆÐSLU
4
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FA fylgir eftir gæðamálum á vettvangi framhaldsfræðslunnar 
með því að hafa umsjón með gæðavottun framkvæmdar- 
aðila í tengslum við fræðslustarfsemi, raunfærnimat og  
náms- og starfsráðgjöf. FA býður jafnframt upp á stuðning 
við gæði náms í gegnum þjálfun og ráðgjöf til leiðbeinenda 
og kennara.

EQM GÆÐAVOTTUN

Fræðsluaðilar, fyrirtæki og starfsgreinafélög sem bjóða upp 
á símenntun og fullorðinsfræðslu geta sótt um gæðavottun 
EQM vegna fræðslu. Auk þess er boðið upp á gæðavottun 
sem nefnist EQM+ til að uppfylla þarfir fræðsluaðila sem hafa 
fjölbreytta fræðslustarfsemi, þar sem sett eru viðmið fyrir 
fræðslu, raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf.

Samningur er á mili MMS og FA um að FA sjái um að veita 
formlegt álit á umsóknum um viðurkenningu fræðsluaðila. 
FA gerði samning við Vaxand ráðgjöf ehf. um gæðaúttektir 
vegna EQM og EQM+ .

Alls hafa 16 fræðsluaðilar sótt um endurnýjun á gæðavottun 
frá árinu 2017 og einn nýr fræðsluaðili sótti um að fá EQM 
vottun. Á árinu fengu fimm fræðsluaðilar vottun. 

KENNSLUFRÆÐI

Hjá FA er unnið að þróun aðferða í framhaldsfræðslu í sam-
vinnu við fræðsluaðila, miðlun innlendra og erlendra nýjunga 
til fagfólks og ráðgjöf um árangursríkar leiðir í kennslu-
fræði. Megináhersla er lögð á að koma til móts við ólíkar  
þarfir og veita faglegan stuðning við nám og kennslu í sam-
ræmi við viðhorf, hugmyndir og gæðakröfur fræðsluaðila í 
framhaldsfræðslu.   

Í gegnum árin hefur FA þróað og boðið upp á þjálfun  
og stuðning í tengslum við kennslufræði fullorðinna. Þessi  
þjálfun hefur verið í formi svokallaðra Stiklunámskeiða.  
Námskeiðin sem eru 11 talsins eru hugsuð fyrir breiðan  
hóp fólks sem sinnir fullorðinsfræðslu og vill skerpa gæðin  
í fræðslustarfinu. Þau henta kennurum, leiðbeinendum,  
náms- og starfsráðgjöfum, starfsmönnum og stjórnendum  
við símenntunarmiðstöðvar. Einnig geta þau hentað þeim  
sem sinna almennri mannauðsstjórnun innan fyrirtækja og  
stofnana og öðrum sem vinna að almennri uppbyggingu og 
eflingu fullorðinna. Fyrstu skrefin hafa verið tekin í að skoða 
möguleika á að færa Stiklunámskeiðin á rafrænt form en  
útfærsla er í mótun.

EQM gæðavottun 

Starfsmennt Þekkingarnet 
Þingeyinga 

Nýi tölvu- 
viðskiptaskólinn 

Framvegis Farskólinn 
Norðurlandi vestra 

Fræðsludeild 
Landsbankans 

Mímir-símenntun Miðstöð símenntunar 
á Suðurnesjum 

SÍMEY Fræðslunet 
Suðurlands 

Fræðslumiðstöð 
Vestfjarða 

EQM+ gæðavottun Í umsóknarferli  

Austurbrú 

Símenntunarmið- 
stöðin á Vesturlandi 

IÐAN-fræðslusetur 

Hringsjá náms- og 
starfsendurhæfing 

SÍBS

Viska fræðslu- og 
símenntunarmiðstöð

„
Unnið hefur verið að því  í samstarfi við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands að 
þróa viðmið um hæfni leiðbeinenda í 
framhaldsfræðslu. Markmið verkefnisins 
er að búa til verkfæri fyrir þá sem sinna 
kennslu fullorðinna til að auka hæfni sína 
á sviðinu og möguleika á að fá hæfnina 
staðfesta.



NORRÆNT SAMSTARF 
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Móðurnet NVL er skipað landstengiliðum frá öllum Norður- 
löndum auk tengiliða frá Færeyjum, Grænlandi og Álands- 
eyjum, ásamt framkvæmdastjóra, verkefnastjóra og vefstjóra. 
NVL starfrækir fjölda tengslaneta undir stjórn og ábyrgð  
landanna en hvert Norðurlandanna hefur umsjón með einu 
til tveimur sérfræðinetum og vinnuhópum. NVL hvetur til 
þverfaglegs samstarfs á milli ólíkra tengslaneta, stofnar til 
nýrra sérfræðinganeta og eflir með því norrænt samstarf.  
NVL á Íslandi hefur umsjón með neti um ráðgjöf. Í tengsla- 
netunum eru sérfræðingar og fulltrúar stofnana og samtaka 
á ýmsum sviðum. Netin eru viðvarandi líkt og raunfærni- 
matsnetið eða tímabundin líkt og netið um færni í atvinnu- 
lífinu, sem var stofnað á árinu og mun starfa næstu tvö árin. 
Einnig var nýtt net um hæfni leiðbeinanda sett á laggirnar  
á árinu. „

Móðurnet NVL hefur haldið fjóra sameigin- 
lega fundi á árinu; í Árósum, Stokkhólmi, 
á Íslandi og í Kaupmannahöfn. Nýr hýs- 
ingaraðili NVL áætlunarinnar var kynntur 
í upphafi árs þegar VIA University College 
tók við af Kompetanse Norge. 

STARFSEMI NVL Á ÍSLANDI

Fyrsti viðburður NVL á Íslandi var fundur sem haldinn var í 
Hannesarholti snemma árs. Fulltrúar í netunum hafa verið 
boðaðir árlega á sambærilega fundi og hefur það sýnt sig 
að það er mikilvægt fyrir starfsemina að gefa þátttak- 
endum í netum tækifæri til að hitta aðra fulltrúa og fá þar 
með betri yfirsýn yfir verkefni tengslanetanna. Á fundinum 
miðluðu fulltrúar í netum upplýsingum um starfsemi sinna 
neta og greindu frá helstu áherslum í starfinu.

NVL á Íslandi kom að námskeiði sem haldið var á vegum 
félags náms- og starfsráðgjafa. Leiðbeinandi á námskeiðinu 
var Dr. Norman Amundson, prófessor í ráðgjafarsálfræði við 
Háskólann í Bresku Kólumbíu í Kanada. Amundson er 

DIALOGWEB OG FRÉTTABRÉF NVL

Eitt mikilvægasta verkefni NVL er að miðla upplýsingum um 
verkefni, aðferðir og aðgerðir er varða fullorðinsfræðslu á 
Norðurlöndunum. Á vefsíðu NVL, nvl.org, eru upplýsingar um 
starfsemi NVL og þar má finna veftímaritið DialogWeb. Nýjar 
greinar birtast í hverri viku. Undanfarin ár hefur NVL einnig 
gefið út fréttabréf; útgáfan lagðist reyndar niður í upphafi árs 
en var endurvakin um haustið. Fréttabréfið inniheldur það 
sem efst er á baugi í menntamálum hvers norrænu landanna. 
Fréttirnar eru á dönsku, norsku og sænsku, en einhverjar eru 
jafnframt á íslensku og finnsku.

„
NVL á Íslandi var á árinu falin umsjón 
með sérfræðinganeti um ráðgjöf. Netið 
er skipað fulltrúum allra Norðulanda. 
Netið vann á árinu að kynningum á þrem- 
ur skýrslum sem unnar hafa verið um 
ráðgjöf á Norðurlöndum. Einnig stóðu 
fulltrúar netsins að málstofu á alþjóðlegri 
ráðstefnu IAEVG um náms- og starfs- 
ráðgjöf í Gautaborg.

Fundur með íslenskum fulltrúum neta
Námskeið með Norm Amundsen
Hæfnistefnufundur með Tormod Skjerve
Distans ráðstefnan

Þátttaka í viðburðum NVL á Íslandi

14
83
45
77

Viðburður Fjöldi

Þátttakendur samtals 219

heimsþekktur fyrirlesari og kennari á námskeiðum innan 
náms- og starfsráðgjafar. Í skrifum sínum og fyrirlestrum  
hefur Amundson lagt áherslu á mátt skapandi hugsunar, 
ímyndunaraflsins, vitundar um menningu, jákvæðrar afstöðu 
til lífsins, vonar og virkni.

Í haustbyrjun hélt Distans tengslanetið, sem er net sér-
fræðinga um fjarnám og fjarkennslu, ásamt NVL á Íslandi 
fjölmenna ráðstefnu á Grand hótel. Yfirskrift ráðstefnunnar 
var: Nám fullorðinna, þróun dreifbýlis og gagnvirk skapandi 
tækni. Auk áhugaverðra fyrirlesara fengu þátttakendur tæki- 
færi til að auka leikni sína í notkun nýrra verkfæra við nám 
og kennslu.



FRÆÐSLA Í FERÐAÞJÓNUSTU
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Hæfnisetur ferðaþjónustunnar var sett á stofn árið 2017 
á grundvelli skýrslu Stjórnstöðvar ferðamála sem stjórn-
völd og Samtök ferðaþjónustunnar ýttu úr vör um hæfni í 
ferðaþjónustu. Hæfnisetrið  kortleggur þarfir fyrir fræðslu, 
bendir fyrirtækjum á fræðsluaðila, ráðleggur fræðsluaðilum 
um fræðsluaðferðir og markaðssetningu fræðslu, leggur til 
námsefni, þar á meðal rafræna fræðslu, og þróar aðferðir 
við að meta árangur af fræðslu á rekstur og starfsánægju í 
fyrirtækjum. Áhersla er á að hafa samráð við atvinnugreinina 
og unnið er þétt með fræðsluaðilum í að bjóða fræðslulausn- 
ir og greiningar sem henta greininni.

Ótal viðburðir og fundir einkenndu starf Hæfniseturs ferða- 
þjónustunnar á árinu. Áhersla var lögð á að prófa og þróa 
þau verkfæri sem hafa verið smíðuð fyrir fræðslu og þjálfun 
í ferðaþjónustu og meta árangurinn af þeim í samstarfi við 
ferðaþjónustu-, fræðslu- og hugbúnaðarfyrirtæki. 

Hæfnisetrið fór í 115 heimsóknir í ferðaþjónustufyrirtæki til 
að kynna tilraunaverkefnið Fræðsla í ferðaþjónustu sem miðar 
að því að hvetja fyrirtæki til að fjárfesta í hæfni starfsfólks og 
gefa þeim kost á því á sínum forsendum. Undirritaðir voru 
samstarfssamningar sem taka til 72 fyrirtækja í ferðaþjón- 

MEGINÁHERSLUR Í STARFSEMI HÆFNISETURSINS

Hæfnisetrið greinir fræðsluþarfir, mótar leiðir, eykur samvinnu um fræðslu 
og kemur henni á framfæri til fræðsluaðila og fyrirtækja

Samtal og þarfagreining 
Áhersla á aðkomu 
atvinnulífs og fræðsluaðila 

Fræðsla í ferðaþjónustu
Utanaðkomandi
Innan fyrirtækis 

Markmið 
Hafa áhrif á innihald, 
uppbyggingu og 
framkvæmd fræðslu  

Formleg fræðsla 
Framhaldsfræðsla 
Framhaldsskóli
Fagháskóli
Háskóli   

Áherslur 
Samtal við stjórnendur
Heimsóknir 
Greining á þörf 
Mæling á árangri 
Fræðslusamningar

Áherslur 
Gera þarfir atvinnulífs sýnilegar 
Samspil kerfa 
Sýnileiki starfsþróunar 
Aðgengi og raunfærnimat 
Samtal og samvinna 

ustu og tæplega 2.000 starfsmanna þeirra. Verkefnið er  
unnið í samstarfi við fræðsluaðila víða um land sem aftur eru 
í samstarfi við fyrirtæki og hagaðila á hverju svæði. Tengt því 
er vinna við að safna saman upplýsingum um fræðsluaðila 
og leita leiða til að auka aðgengi að góðu fræðslu- og þjálf- 
unarefni svo það megi nýtast greininni. 

Þá hefur Hæfnisetrið leitt vinnu við stefnumörkun fyrir 
formlegt nám í ferðaþjónustu sem unnin er í samstarfi 
við yfirvöld, skóla, aðila atvinnulífsins og fyrirtæki, á forsend- 
um ferðaþjónustunnar. Fyrstu niðurstöður voru kynntar fyrir 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu í lok árs.

Hæfnisetrið heldur út sinni eigin vefsíðu, hæfni.is, en þangað 
eru reglulega settar inn fréttir og upplýsingar um fræðslu- 
efni og viðburði. Facebook styður við virkni vefsíðunnar og 
gegnir mikilvægu hlutverki í kynningarstarfi Hæfnisetursins. Á 
póstlista Hæfnisetursins eru 1.280 fyrirtæki í ferðaþjónustu.



KYNNINGARMÁL 
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Eitt af mikilvægari hlutverkum FA er söfnun og miðlun upp- 
lýsinga. FA sinnir útgáfu ýmiss konar fréttaefnis og nýtir í 
auknum mæli vef- og samskiptamiðla til að koma efni sínu á 
framfæri. Þá stendur FA fyrir fjölda smærri og stærri viðburða, 
í samvinnu við samstarfs- og hagsmunaaðila, til að hvetja til 
umræðu um vettvang og markhóp framhaldsfræðslunnar.

Ársfundur FA var haldinn í lok nóvember og var yfirskrift hans: 
Gott að meta – raunfærnimat í atvinnulífinu. Var fundurinn 
haldinn í samstarfi við NVL. Sérstakir gestir fundarins voru 
Marina Nilsson frá stéttarfélagi í hótel- og veitingageiranum 
í Svíþjóð og Kersti Wittén frá samtökum ferðaþjónustunnar 
í Svíþjóð. Fulltrúar atvinnulífsins, fyrirtækja og fræðsluaðila 
tóku þátt í pallborðsumræðum um þema fundarins.
 
Nýr vefur, fræ.is var opnaður á ársfundi FA í lok nóvember 
2017 og áfram var unnið að þróun hans á árinu. Stöðugt þarf 
að hlúa að vefnum og bæta við nýjum upplýsingum. Aukin 
áhersla hefur verið lögð að fréttir á vefnum. Þannig birtust 
yfir 60 fréttir á vefnum á árinu eða rúmlega frétt í hverri viku.
 
Unnið er að frekari þróun vefjarins til að hann nýtist til að tengja 
saman tölfræðiupplýsingar úr starfinu við hefðbundnari skrif 
og skýrslugerð. Dæmi um slíkt er ársskýrslur Fræðslusjóðs 
2017 og 2018.

Samhliða þróun vefjarins var unnið að samræmingu útlits og 
framsetningar á öðru efni sem kemur frá FA svo sem skýrsl-
um, kynningum og bréfsefni og var það innleitt í lok árs.

Áfram var unnið að breytingu á ársritinu Gátt. Ákveðið var að 
hætta prentun þess árið 2017 og þess í stað að efla rafræna 
birtingu á vef FA. Allir árgangar af Gátt eru orðnir aðgengi- 
legir á vefnum og hægt að sækja einstakar greinar eða ein- 
stakar útgáfur í heild sinni. Á árinu var unnið að því að grein-
ar sem koma í Gátt komi út jafnt og þétt yfir árið, en eru svo 
teknar saman í ársritið sem kemur út heild sinni á vefnum 
samhliða ársfundi félagsins seinni hluta árs.
 

Snepill er fréttabréf FA og sent rafrænt öllum samstarfsaðil- 
um FA og öðrum sem áhuga hafa, auk þess að vera birt á vef 
FA. Þar miðla sérfræðingar FA því sem efst er á baugi hverju 
sinni í þróun og framgangi hæfnigreininga, námsleiða, raun-
færnimats og ráðgjafar. Á árinu kom Snepill út fimm sinnum.

Vefur FA gegnir lykilhlutverki í miðlun upplýsinga.

Söfnun tölfræðilegra upplýsinga,  
greiningar og gerð skýrslna er veiga-
mikill þáttur í starfinu sem veitir innsýn 
í árangur og leiðir til framþróunar.



MANNAUÐUR OG REKSTUR 
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Árið 2018 voru rekstrar- og fjáreignatekjur rúmar 229,4 mill-
jónir. Þar af var framlag ríkisins 131,2 milljónir, verkefna- og 
fjáreignatekjur 98,2 milljónir. Rekstrargjöld voru rúmar 227 
milljónir. Þar af voru laun og launatengd gjöld tæpar 118,3 
milljónir en annar rekstrar- og verkefnakostnaður rúmar 
108,8 milljónir. Auknar tekjur má að mestu leyti rekja til  
umsvifa Hæfniseturs ferðaþjónustunnar, en 2018 er fyrsta 
árið sem það er í fullum rekstri. Félagið skilaði rúmlega 2,3 
milljóna króna hagnaði árið 2018.

Rekstur

Rekstar- og fjáreignartekjur

þ.a. framlag ríkisins

þ.a. verkefna- og fjáreignatekjur

209,9

131,0

78,9

2017

Hagnaður (tap) ársins 0,3

Rekstrar- og fjáreignagjöld

þ.a. laun- og launatengd gjöld

þ.a. rekstrar- og verkefnakostnaður

209,6

107,0

102,6

Upphæðir eru í m.kr. 

229,4

131,2

98,2

2018

2,3

227,1

118,3

108,8

9,3%

0,2%

24,5%

Breyting

8,3%

10,6%

6,0%

MANNAUÐUR

Í árslok voru starfsmenn  FA  16 í 14,15 stöðugildum.  Auk  
þess  var einn starfsmaður í launalausu leyfi, en kemur aftur  
til starfa í byrjun árs 2019.  Af þessum 16 starfsmönnum  
voru 12 konur í samtals 10,35 stöðugildum, en karlar voru 4 
í 3,8 stöðugildum.  

Á árinu hætti Hjördís Kristinsdóttir  bókari, en hún hafði 
starfað hjá FA allt frá stofnun árið 2003. Færum við henni 
okkar bestu kveðjur fyrir frábæra nærveru og framúrskar- 
andi vinnu. 

Starfsaðstaðan í Skipholti 50b var tekin í gegn á árinu, skipt 
var um gólfefni og skipulagi húsnæðisins breytt með það  
að markmiði að hleypa meiri birtu og súrefni inn og  opna 
starfsaðstöðuna.  

Áfram var unnið með fræðsluáætlun FA á árinu sem byggir  
á niðurstöðum verkefnisins Fræðslustjóri að láni sem hrint 
var í framkvæmd árið á undan. Í henni blandast saman bæði 
hagnýt fræðsla, gleði og hópefli. Námskeiðin sem staðið hef-
ur verið fyrir spanna allt frá verkefnastjórnun til jakkafata- 
jóga og húmors og gleði í samskiptum. Samtals voru starfs- 
menn á námskeiðum ýmiss konar í tæpar 1.400 klukku- 
stundir á árinu. Auk þessa felst í víðtæku erlendu samstarfi 
FA mikil og stöðug endurmenntun fyrir sérfræðinga FA sem 
skilar sé bæði beint og óbeint inn í allt starf félagsins. 

Starfsmenn FA í árslok 2018: 

Arnar Þorsteinsson 

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir 

Björn Garðarsson 

Fjóla María Lárusdóttir 

Guðmunda Kristinsdóttir 

Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir 

Gunnhildur Sveinsdóttir 

Halla Valgeirsdóttir 

Haukur Harðarson 

Hildur Betty Kristjánsdóttir 

Hildur Hrönn Oddsdóttir 

Lilja Rós Óskarsdóttir 

Sigríður Jóhannsdóttir 

Sigrún Kristín Magnúsdóttir (í leyfi) 

Steinunn Júlíusdóttir 

Sveinn Aðalsteinsson 

Valdís A. Steingrímsdóttir 



TÖLFRÆÐI 
OG NEMENDABÓKHALD
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Uppgjör á framkvæmd ársins 2018 í vottuðum námsleiðum, 
raunfærnimati og náms- og starfsráðgjöf fór að mestu leyti 
fram samkvæmt skráningum í Innu. Allar símenntunar- 
miðstöðvar sem eru í samstarfi við FA hafa aðgang að Innu 
og skrá fyrrgreindar upplýsingar þar. Skráningar og aðlögun 
Innu að framhaldsfræðslunni hefur gengið vel í náms- og 
starfsráðgjöf og raunfærnimati en ýmis aðlögun er enn í 
vinnslu fyrir skráningu námsleiða.

Náms – og starfsráðgjöf árið 2018

Framlag Fræðslusjóðs 147.780.047

Fjöldi viðtala 9.473

Kynjaskipting einstaklinga Konur: 44%

Karlar: 56%

Aldursskipting einstaklinga 0-25 ára: 16%

26-40 ára: 49%

41-55 ára: 27%

56 ára og eldri: 8%

Menntunarstig einstaklinga Grunnskóli: 16%

Framhaldsskóli 
(hóf nám en lauk ekki): 62%

Starfsmenntun (minna en tvö ár): 6%

Starfsmenntun (tvö ár eða meira): 4%

Stúdentspróf: 5%

Iðnmenntun: 4%

Háskólapróf: 3%

Staða einstaklinga 
á vinnumarkaði

Í starfi: 69%

Atvinnuleitandi: 13%

Starfsendurhæfing: 7%

Í námi: 4%

Annað: 7%

Þjóðerni Íslendingar: 80%

Pólverjar: 11%

Aðrir: 8%

Aðild ASÍ: 63%

BSRB: 7%

Annað/óþekkt/óskráð: 30%

Vottaðar námsleiðir árið 2018

Framlag Fræðslusjóðs 557.210.367

Fjöldi nemenda í vottuðu námi greitt af Fræðslusjóði 2.379

Fjöldi nemenda í vottuðu námi greitt af öðrum 974

Fjöldi nemenda alls 3.353

Meðalkostnaður á nemanda 238.424 kr.

Kynjaskipting Konur 60%

Karlar 40%

Aðild að heildarsamtökum á vinnumarkaði ASÍ 38%

BSRB 11%

Annað/
óskráð 51%

Meðalkostnaður á nemendastund 22.873 kr.

Raunfærnimat árið 2018

Framlag Fræðslusjóðs til rfm. móti einingum 141.809.062 kr. 

Framlag Fræðslusjóðs til rfm. án eininga 2.730.000 kr. 

Framlag Fræðslusjóðs 144.539.062 kr. 

Fjöldi einstaklinga í iðngreinum 243

Fjöldi einstaklinga í öðrum greinum 314

Menntunarstig einstaklinga Framhaldsskóli 
(hóf nám en lauk 
ekki:) 69%

Grunnskóli: 10%

Starfsmenntun: 16%

Stúdentspróf eða 
meiri menntun: 3%

Óskráð: 1%

Fjöldi einstaklinga í raunf.mati með einingum 557

Fjöldi einstaklinga í raunfærnimati án eininga 20

Fjöldi einstaklinga í raunfærnimati 577

Meðalverð á einstakling m.einingum 254.594 kr. 

Meðalverð á einstakling án eininga 136.500 kr. 

Staðnar einingar í iðngreinum 12.482

Staðnar einingar í öðrum greinum 16.028

Staðnar einingar alls 28.510

Meðalverð á einingu í raunfærnimati 4.974 kr. 

Þjóðerni einstaklinga Íslendingar: 88%

Pólverjar: 8%

Aðrir: 4%

Nánari tölfræðiupplýsingar má finna á vef FA og í ársskýrslu 
Fræðslusjóðs.
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