
ÁRSSKÝRSLA  2020



LEIÐANDI Í AÐ GREINA,  
META OG AUKA HÆFNI  

Í ATVINNULÍFINU

Maí 2021    
Útgefandi: Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Ritstjórn: Jóna Valborg Árnadóttir og Fjóla María Lárusdóttir 
Hönnun og uppsetning: Tómas Bolli Hafþórsson



    fræ.is    3

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins – ársskýrsla 2020

FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

Undirrituð tók við starfi framkvæmdastjóra Fræðslumiðstöðv- 
ar atvinnulífsins (FA) í upphafi árs 2021. Þegar rýnt er í gögn 
og rekstur FA fyrir árið 2020 kemur í ljós, eins og hjá öðrum 
í atvinnulífinu, að starfið hefur borið sterk einkenni þess að 
hér hefur geisað heimsfaraldur. Verkefni FA eru flest háð 
samstarfi við ólíka aðila og töluvert er um norræn og evrópsk 
samstarfsverkefni. Þau hafa flest breyst mikið og leitað hefur 
verið nýrra leiða til að leysa þau. Þróaðar hafa verið leiðir til 
að halda verkefnum gangandi með fjarvinnu og unnið er að 
þróun rafrænna lausna við til dæmis hæfnigreiningar sem 
hafa hingað til krafist þess að þátttakendur mæti á staðinn. 
Þannig hafa aðstæður ýtt okkur í gagnlega þróun sem nýtist 
til framtíðar. Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um allt 
land sýndu styrk sinn og breyttu sinni nálgun í fjarkennslu 
og fjarráðgjöf og ljóst er að ekki verður snúið að fullu til baka.  

Mikið hefur verið rætt um það hvernig við undirbúum okkur 
og atvinnulífið fyrir hæfni framtíðarinnar. Þróunin og rann-
sóknir benda til þess að störfum þar sem lítillar sérfræðiþekk- 
ingar er krafist eigi eftir að fækka en það eru störf sem mark- 
hópur framhaldsfræðslunnar sinnir í miklum mæli. Framhalds- 
fræðslan og FA hafa unnið að því að bregðast við þessari 
þróun en eins og algengt er þá bregðast kerfin oft hægar við 
en fólkið. Aðstæður í dag kalla á meiri sveigjanleika fyrir þátt- 
takendur í námi og sömuleiðis þarf að opna leiðina fyrir 
fræðsluaðila til þróunar og fjármögnunar á nýjum náms-
leiðum. Framhaldsfræðslan þarf tækifæri og svigrúm til að 
sýna hæfni sína til að aðlagast hratt og tileinka sér hugsun 
nýsköpunar.
  

Undanfarin ár hefur fækkað í markhópi framhaldsfræðslunnar 
og er það í samræmi við markmið stjórnvalda. Samkvæmt  
vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands fækkar Íslendingum 
sem hafa aðeins lokið grunnmenntun. Árið 2009 var hlutfall 
landsmanna í þeim hópi á aldrinum 25 til 64 ára um 30% 
en árið 2019 hafði hlutfallið í sama aldurshópi lækkað í 22%. 
Þrátt fyrir að hópurinn hafi minnkað fjölgar í hópi ungs fólks 
sem hefur lokið framhaldsskóla og tilheyrir þannig ekki leng-
ur markhópnum en er þó í mikilli þörf fyrir verkfæri fram-
haldsfræðslunnar. Uppruni einstaklinga innan hópsins er 
fjölbreyttari og erfiðara getur reynst að ná til hópsins þar 
sem hluti hans talar ekki íslensku og jafnvel ekki ensku. Fólk 
af erlendu bergi sem hefur ákveðið að koma til Íslands til 
að búa og starfa hér í skemmri eða lengri tíma er landinu 
dýrmætt. Hjá þeim býr reynsla og þekking sem eflir mannauð 
landsins enn frekar. Mikilvægt er að við metum reynslu þeirra 
að verðleikum og sköpum tækifæri til fjölbreyttra starfa eða 
náms við hæfi. Þá er mikilvægt að við kynnum þau tækifæri 
til að nýta raunfærnimat á móti námi eða viðmiðum starfa í 
atvinnulífinu en ekki síður að við leitum leiða til að samtvinna 
betur fræðslu og atvinnulíf þegar kemur að íslenskunámi.   

FA horfir björtum augum til framtíðar og áframhaldandi 
samstarfs við fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar og aðila 
atvinnulífsins. Markmiðið er að skapa enn fleiri tækifæri fyrir 
markhópinn til að styrkja sig í lífi og starfi og gera þá miklu 
hæfni sem hann býr yfir sýnilega. 

Sigríður Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri
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Helstu verkefni FA eru að greina hæfnikröfur starfa, auka fram-
boð á vottuðu námi, þróa raunfærnimat og efla ráðgjöf um 
nám og störf. FA þróar ferla og verkfæri á bak við hvert verk- 
efni út frá þörfum markhópsins hverju sinni. Öll þróunarvinna 
er unnin í samvinnu við hagsmunaaðila. 

Námskrár innan framhaldsfræðslunnar eru tengdar við hæfni- 
þrep sem eru skilgreind með hliðsjón af þeirri hæfni sem  
nemandi á að búa yfir við lok hvers þreps. Unnið er með hlið-
sjón af hæfniramma um íslenska menntun sem geymir sjö 
þrep. Nám á vettvangi framhaldsfræðslunnar flokkast aðal- 
lega á hæfniþrep eitt og tvö. Við lok þreps tvö er hæfni nem- 
anda skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Hefur þekkingu á verkferlum og hugtökum sem nýtast  
í námi og/eða starfi.

Getur beitt viðeigandi faglegum aðferðum, verkfærum 
og upplýsingum við lausn viðfangsefna.

Getur starfað með öðrum, tekið frumkvæði í samskiptum 
og borið ábyrgð á skilgreindum verkþáttum. 

FA heldur utan um tölfræði fyrir alla þátttakendur í framhalds-
fræðslunni. Uppgjör á framkvæmd ársins 2020 í vottuðum 
námsleiðum, raunfærnimati og náms- og starfsráðgjöf fór 
fram samkvæmt skráningum í INNU, miðlægu upplýsinga- 
og kennslukerfi fyrir fræðsluaðila. Allar fræðslu- og símennt- 
unarmiðstöðvar sem eru í samstarfi við FA hafa aðgang  
að kerfinu og skrá þar upplýsingar. Þeir sem nýta sér náms- 
úrræði framhaldsfræðslunnar eða fara í raunfærnimat geta 
séð árangur sinn á island.is. 

FA heldur utan um gæðavottun fræðsluaðila á vettvangi fram- 
haldsfræðslunnar í gegnum samning við óháðan matsaðila, 
The European Quality Mark (EQM). Jafnframt þróar FA leiðir 
til að styðja við framkvæmd náms og nýtingu verkfæra í gegn- 
um kennslumiðstöð sína.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) er sam- 
starfsvettvangur og verkfærasmiðja í fullorðins- 
fræðslu og starfsmenntun á íslenskum vinnu- 
markaði. Hlutverk FA er að veita fólki á vinnu- 
markaði sem ekki hefur lokið námi á framhalds- 
skólastigi tækifæri og hvatningu til að afla sér 
menntunar og/eða bæta stöðu sína á vinnu- 
markaði. 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 atvinnulífið og samstarfsaðila. 
FA nýtir sér erlend tengslanet um nám fullorð- 
inna í þróunarvinnu sinni og er áhersla lögð á 
vandaðar afurðir og lausnamiðaða ferla til að 
stuðla að eflingu hæfni í landinu. FA starfar á 
grundvelli þjónustusamnings við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið um verkefni á sviði 
framhaldsfræðslu samkvæmt lögum nr.27/2010. 
Í þjónustusamningi er FA sömuleiðis falin um- 
sýsla með Fræðslusjóði sem starfar á grund-
velli sömu laga. FA er í eigu SA, ASÍ, BSRB, 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga.

STARFSEMI
1
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VERKFÆRI FRAMHALDSFRÆÐSLUNNAR FRÆÐSLUSJÓÐUR 

Hlutverk Fræðslusjóðs er að stuðla að þróun viðeigandi náms- 
tækifæra fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu 
að baki og taka þátt í að skapa skilyrði svo sömu einstakling- 
ar 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. Mennta- og menningarmála- 
ráðuneytið skipar Fræðslusjóði stjórn til fjögurra ára í senn og 
ber stjórnin ábyrgð á öllum afgreiðslum sjóðsins. Skipunar- 
tími stjórnar er fram til ársins 2023. FA sér um daglega 
umsýslu Fræðslusjóðs samkvæmt þjónustusamningi FA við 
ráðuneytið, þar á meðal bókhald, samskipti og samninga- 
gerð við þá sem fá styrki úr sjóðnum. Framlög til Fræðslu- 
sjóðs eru ákveðin í fjárlögum hvers árs. 

Á árinu úthlutaði Fræðslusjóður samtals 804,5 m.kr. í fjóra 
verkefnaflokka.

Frekari upplýsingar um stjórn, úthlutun og nýtingu fjármagns 
Fræðslusjóðs (verkefni og tölfræði) er að finna í ársskýrslu 
sjóðsins og á vef FA.

„
Framhaldsfræðslan er gríðarlega mikilvægt 
úrræði fyrir atvinnulífið, menntakerfið og sam-
félagið allt. [Hún] vill vera í takt við tímann og 
þegar allt fer á fulla ferð þá hefur hún til þess 
hæfni, leikni og þor. 
 Karl Rúnar Þórsson,  
 formaður stjórnar FA

ÁSKORANIR Í HEIMSFARALDRI
Tekin var upp sú nýbreytni á árinu að boða til 
svokallaðra örfunda þar sem nýjungar á vegum 
FA og samstarfsaðila voru kynntar fyrir starfsfólki 
á vettvangi framhaldsfræðslunnar og þær ræddar. 
Námskeið á vegum FA voru sett upp á rafrænan 
máta og nýrri tækni almennt beitt við miðlun efnis 
og samvinnu. 

Helstu nýjungar FA á árinu:

Þróun rafrænna lausna við hæfnigreiningar

Rafrænt utanumhald raunfærnimats

Námskeið og vinnustofur fóru fram rafrænt

– Þjálfun matsaðila í raunfærnimati 

– Þjálfun umsjónarmanna hæfnigreininga 

Hlaðvörp

Fjölgun lýsinga á störfum og námsleiðum á 
Næstaskref.is

Hæfnigreiningar

Raunfærnimat Námskrár

Ráðgjöf um  
nám og störfFr

æ
ðs

lu
sj

óð
ur

475,9

2020

804,5

162,7

127,9

37,9

539,6

2019

848,1

138,1

135,7

34,7

Raunfærnimat
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SAMSTARFSAÐILAR

FA vinnur í þágu fólks á vinnumarkaði í samstarfi við aðila 
atvinnulífsins; stéttarfélög, fagfélög og fyrirtæki. Framkvæmd 
er unnin í gegnum fjármögnun Fræðslusjóðs og samninga við 
14 fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar um land allt. Ásamt 
þjónustusamningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið 
byggir starf FA á  sérstökum samningi við atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið um Hæfnisetur ferðaþjónustunnar. Að 
auki starfar FA með fjölbreyttum hópi sérfræðinga í Evrópu í 
gegnum ákveðin verkefni og tengslanet.

ÁRANGUR STARFSINS Á VETTVANGI 
FRAMHALDSFRÆÐSLUNNAR 2020

Mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytið

Atvinnuvega- og ný- 
sköpunarráðuneytið

Félagsmála- 
ráðuneytið

Stéttar- og fagfélög

Norrænt tengslanet  
um nám fullorðinna Vinnumálastofnun

Fyrirtæki Erlend tengslanet í  
kringum þróunarvinnu

Menntamálastofnun
(MMS)

Framhaldsskólar Háskólar Rannís

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

ÁRSFUNDUR FA

Ársfundur FA var haldinn í lok árs undir yfirskriftinni  
Í takt við tímann? Hæfniþróun í atvinnulífinu. Sjónum 
var beint að þörfum vinnumarkaðarins fyrir hæfni og 
ýmsum leiðum til hæfniþróunar. Ríflega 100 gestir 
fylgdust með í streymi og tóku þátt, sendu inn 
spurningar eða athugasemdir. Fyrirlesarar voru 
Ida  Thomson, ráðgjafi  Bättra  Konsult, Gunnur Líf 
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðsmála 
Samkaupa og Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður 
Verkalýðsfélags Vestfirðinga. Karl Rúnar Þórsson, 
formaður stjórnar FA, flutti ávarp og kynnt var til- 
raunaverkefni sem unnið var með styrk frá Fræðslu- 
sjóði um raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnu- 
lífsins. Fundarstjóri var Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, 
forstöðumaður samkeppnishæfnisviðs SA og vara- 
formaður stjórnar FA. Ársfundir FA eru haldnir í 
samstarfi við NVL, Norrænt tengslanet um nám 
fullorðinna.

 

Ráðgjöf um  
nám og störf  
Fjöldi viðtala  

með endurkomum
8.231* 

Vottaðar  
námsleiðir 
Fjöldi einstaklinga  
sem fóru í nám

2.452** 

638*** 
Raunfærnimat 
Fjöldi einstaklinga  
í raunfærnimati

*98% greidd af Fræðslusjóði 
** 83% greidd af Fræðslusjóði
***90% greidd af Fræðslusjóði

Helstu samstarfsaðilar
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ÖNNUR VERKEFNI 

FA hefur frá árinu 2017 vistað Hæfnisetur ferðaþjónustunnar 
en verkefnið er fjármagnað af atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytinu. Um er að ræða samstarfsverkefni aðila vinnu-
markaðarins, fræðsluaðila og stjórnvalda um heildstæðar 
lausnir og úrbætur til að efla hæfni og fagmennsku starfs-
fólks í ferðaþjónustu á Íslandi og stuðla þannig að aukinni 
starfsánægju, gæðum og arðsemi greinarinnar. Hæfnisetrið 
gefur út eigin ársskýrslu og heldur úti vef undir hæfni.is. 

FA hefur vistað fulltrúa Íslands í Norrænu tengslaneti um 
nám fullorðinna (NVL) frá því netið var sett á laggirnar árið 
2005. Netið er samstarfsvettvangur fyrir fullorðinsfræðslu á 
Norðurlöndum með áherslu á forgangsröðun Norrænu ráð- 
herranefndarinnar um menntun fyrir alla. Starfsemin byggist 
á stefnu ráðherranefndarinnar um að Norðurlönd verði sjálf-
bærasta og  samþættasta  svæði heims 2030. NVL gefur út 
eigin ársskýrslu.

Grunnleikni 

Raunfærnimat

NÆSTA SKREF

FA heldur úti heildstæðu upplýsinga- og ráðgjafarkerfi um  
nám og störf á vefsvæðinu Næstaskref.is. Þar er hægt að 
nálgast um 300 stuttar almennar starfslýsingar auk lýsinga á 
fjölda námsleiða bæði í formlega skólakerfinu og innan fram- 
haldsfræðslunnar. Jafnframt má þar finna áhugakönnun, upp- 
lýsingar um raunfærnimat og vísi að rafrænni náms- og 
starfsráðgjöf. Notendum vefjarins hefur fjölgað jafnt og þétt 
frá því að önnur útgáfa fór í loftið í byrjun árs 2018. Fjölgun 
notenda sýnir að það er almenn þörf fyrir slíkt vefsvæði. 

Virkni vefsíðunnar – fjölgun milli ára

32%
28%
Fjölgun almennra 
notenda

Fjölgun 
heimsókna

Fulltrúar FA taka þátt í fimm netum á vegum NVL
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HÆFNIGREININGAR 
Hæfnigreiningar byggja á því að hópur fólks úr ólíkum áttum 
komi saman og vinni að sameiginlegri niðurstöðu um við-
fangsefni og hæfnikröfur starfs. Vegna aðstæðna sem uppi 
voru í samfélaginu var öllum fyrirhuguðum hæfnigreining-
um, bæði hjá FA og samstarfsarfsaðilum, slegið á frest. Þegar 
ljóst varð að ástandið myndi dragast á langinn var hafist  
handa við að þróa rafræna lausn til þess að framkvæma 
hæfnigreiningar. Í slíkri framkvæmd felast margar áskoranir 
en lykilatriðið er að tryggja að gæði hæfnigreininga FA tapist 
ekki. Nú sér fyrir endann á þróun rafrænnar leiðar og gert er 
ráð fyrir að fyrsta hæfnigreining með rafrænum hætti verði 
gerð á fyrri hluta árs 2021. Að lokinni þeirri tilraun fá sam-
starfsaðilar kynningu og aðferðin verður þróuð áfram. Eins 
og önnur verkfæri FA eru hæfnigreiningar í stöðugri þróun 
og ávallt í samstarfi við fræðsluaðila og atvinnulíf.  Með hæfnigreiningum FA eru tiltekin störf skil- 

greind, hæfnikröfur þess dregnar fram og þær 
tengdar við þrep í íslenska hæfnirammanum. 
Hæfnikröfur starfa eru viðmið sem eru notuð 
til að setja upp námskrár sem eru vottaðar af 
Menntamálastofnun (MMS) og nýttar af fræðslu- 
aðilum og fyrirtækjum fyrir markhópinn. Hæfni- 
kröfur eru jafnframt nýttar í raunfærnimati til 
að draga megi fram og staðfesta þá færni sem 
einstaklingur býr yfir og stytta nám. Raunfærni- 
mat á móti námskrám er fullbúið kerfi sem er 
beitt um allt land af fagaðilum í framhalds-
fræðslunni. Í því eru til matsleiðir í yfir 50 náms- 
brautum framhaldsskóla og námskrám fram-
haldsfræðslunnar. Þar að auki fjölgar þeim sem 
fara í gegnum mat beint á móti hæfniviðmiðum 
starfa og staðfesta með því hæfni sína til að  
sinna tilteknum störfum. FA hefur umsjón með 
raunfærnimatskerfinu; aðferðafræði, þjálfun 
fagaðila, tölfræði og gæðamálum. Unnið er út 
frá lykilsetningunni: Ef þú kannt það, þá færðu 
það metið! 

HÆFNI  
Á VINNUMARKAÐI 

2
FERLI HÆFNIGREININGA  

Hæfnigreining  starfa  er aðferð til  að  greina þá hæfni sem  
starfsfólk þarf að búa yfir til að gegna tilteknu starfi. Um er 
að ræða greiningarvinnu með hagsmunaaðilum og fagfólki.  
Starfaprófílar eru afurð hæfnigreininga þar sem hæfniþættir  
eru settir yfir í einfaldara orðalag  með  vísun í verkþætti  
starfsins.

Verkferli hæfnigreininga

3

1
2

Kjarni starfs  
og almenn  

starfshæfni  
dregin fram   

Hæfnikröfur  
starfs  

skilgreindar   

Hæfnikröfur  
starfs tengdar  
á hæfniþrep    
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NÁMSKRÁR 
Stöðugt er unnið að þróun verklags og framsetningar nám-
skráa og námslýsinga. Endurskoðaðar voru þrjár bóklegar 
námskrár FA; Menntastoðir, Nám og þjálfun í almennum 
bóklegum greinum og Grunnmenntaskóli.  Endurskoðunin 
var gerð í samstarfi við símenntunarmiðstöðvar sem hafa 
reynslu af námsleiðunum. Niðurstaða endurskoðunarinnar 
var sú að tvær námskrár, Menntastoðir og Grunnmennt, 
voru sendar í vottun til MMS. 

FA veitti ráðgjöf og aðstoð við gerð nokkurra námskráa sem 
unnar eru af símenntunarmiðstöðvum og gert er ráð fyrir 
að fáist vottaðar á nýju ári.   Ráðgjöf og aðkoma FA er liður 
í þróun á verkferlum til hagsbóta fyrir framhaldsfræðsluna. 

 

Ferðaþjónn – unnin af Fræðsluneti Suðurlands

Menntastoðir – unnin af FA
Grunnmennt – unnin af FA

Námskrár sem hlutu vottun 2020

RAUNFÆRNIMAT 
Alls fóru 638 einstaklingar í gegnum mat á raunfærni á veg-
um framhaldsfræðslunnar  á árinu, um 64% karlar og 36% 
konur. Meðalaldur þeirra sem fóru í raunfærnimat var 37,5 
ár. Raunfærni var metin á móti formlegu og óformlegu námi 
sem og hæfniviðmiðum  starfa, alls  38  leiðir.  Sífellt  bætast   
ný svið við þar sem hægt er að fá reynslu af vinnumarkaði 
metna. Samtals hafa 6.162 einstaklingar lokið raunfærnimati 
frá árinu 2004

RAUNFÆRNIMAT  
Á MÓTI HÆFNIVIÐMIÐUM STARFA

Í gegnum þann lærdóm sem draga má af tilraunaverkefninu 
Raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins, framkvæmd 
þess og endurgjöf þeirra sem að því komu eru niðurstöður 
verkefnastjórnar skýrar. Raunfærnimat í atvinnulífinu hefur 
mikið gildi fyrir einstaklinga og íslenskt atvinnulíf og því 
brýnt að koma á samræmdu kerfi og innleiða ferla þar sem 
tækifæri gefast í samráði við hagsmunaaðila. 

Viðurkenning á hæfni í gegnum raunfærnimat er valdeflandi 
fyrir einstaklinga, hvetur til frekari þróunar í námi og starfi og 

styrkir um leið samkeppnishæfni fyrirtækja. Aðrir þættir sem 
vega þungt eru að ferlið: 

Dregur fram raunverulega þekkingu meðal starfsfólks  
og gefur glögga mynd af tækifærum til frekari þróunar. 

Veitir staðfestingu á hæfni sem auðveldar yfirfærslu  
milli starfa. 

Veitir yfirsýn á hæfni innan fyrirtækja sem er mikilvægt  
í ljósi aukinnar sjálfvirknivæðingar.

Löggildar iðngreinar

Starfsnám

Almennar bóklega greinar

Helstu samstarfsaðilar

Hæfnikröfur starfa
Viðmið atvinnulífsins

269

253

17

99

14%

56%

35%

49%

86%

44%

65%

51%

37,0 ár

39,7 ár

31,1 ár

34,4 ár

Samtölur og meðaltöl 638 36,4% 63,6% 37,5 ár

Fjöldi Konur Meðal- 
aldurKarlar

Raunfærnimat 2020

Íslendingar

Pólverjar

Aðrar þjóðir

Þjóðerni einstaklinga í raunfærnimati 2020

91,4%

4,2%

4,4%
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Almenn starfshæfni Húsasmíði Verslunarfulltrúi 

Fisktækni Stuðningsfulltrúi Rafvirkjun 

Matartækni

56 49 47

43 42 41

36

Flestir fóru í gegnum raunfærnimat  
í eftirtöldum greinum

Raunfærnimat í almennri starfshæfni hefur reynst vera hvetj- 
andi fyrir atvinnuleitendur. Það veitir þeim aukna innsýn í 
hæfnikröfur í atvinnulífinu og hvetur þá til að efla hæfni sína 
til að mæta þeim. 

FA sinnir eftirfylgni, þróun og gæðamálum tengdum fram-
kvæmd raunfærnimatsverkefna hjá framkvæmdaraðilum, 
safnar tölfræðilegum upplýsingum og sér um þjálfun fagað- 
ila. Til þess að bregðast við breyttum aðstæðum á árinu var 
námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati gert rafrænt. Þannig 
var unnt að þjálfa nýja matsaðila og tryggja að framkvæmdar- 
aðilar  gætu boðið upp á allt það raunfærnimat sem var á 
dagskrá. Haldin voru tvö námskeið með þessum hætti auk 
hefðbundins námskeiðs í upphafi árs. Alls fóru 66 þátttak- 
endur í gegnum þjálfun fagaðila í raunfærnimati. 

Gert er ráð fyrir að fagaðilum í raunfærnimati standi áfram 
til boða fjarnámskeið enda er þetta mikil hagræðing fyrir þá 
sem búa og starfa á landsbyggðinni. FA heldur miðlægt utan 
um matslista í raunfærnimati, gerð nýrra matslista og upp-
færslur eftir þörfum.

NÝTT ÞÁTTTAKENDAMET  
Í RAUNFÆRNIMATI

Aldrei hafa fleiri farið í gegnum raunfærnimat á 
vettvangi framhaldsfræðslunnar en árið 2020. Það 
kemur meðal annars til vegna tilraunaverkefnis- 
ins Raunfærnimat á móti viðmiðum atvinnulífsins, 
en yfir 70 þátttakendur tóku þátt, og vegna aukn- 
ingar í raunfærnimati í Verslunarfulltrúanum á 
Vesturlandi í samstarfi við atvinnulífið. Símennt- 
unarmiðstöðvum stóð jafnframt til boða aukinn 
sveigjanleiki hvað varðar nýtingu á fjármagni 
Fræðslusjóðs og þannig gátu þær mætt betur 
svæðisbundnum þörfum um raunfærnimat.  

Samanburður milli ára

441

2017

577

2018

556

2019

638

2020

RAUNFÆRNIMATSKERFIÐ VEKUR  
ATHYGLI ERLENDIS

Á árinu fékk fulltrúi FA boð um að kynna og fara yfir 
raunfærnimatskerfi framhaldsfræðslunnar á ráð- 
stefnu í Svíþjóð um raunfærnimat. Sænskir stefnu- 
mótendur hafa leitað til FA undanfarin ár vegna út-
tektar á raunfærnimatskerfinu þar í landi og teflt 
íslenska kerfinu fram sem fyrirmyndardæmi hvað 
varðar ferlið sjálft, utanumhald, samstarf hags- 
munaaðila og stuðning við einstaklinginn í ferlinu.
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ÞJÓNUSTA VIÐ INNFLYTJENDUR

FA hefur á síðastliðnum árum lagt áherslu á að efla 
stuðning og ráðgjöf við innflytjendur, meðal ann- 
ars með auknu aðgengi að raunfærnimati í gegnum 
VISKA verkefnið. Markmið verkefnisins er að auka 
sýnileika hæfni innflytjenda.

RAFRÆNT RAUNFÆRNIMAT 

Í lok árs 2019 hófst vinna, að frumkvæði IÐUNNAR fræðslu-
seturs, við að gera allt utanumhald með raunfærnimatsferlinu 
rafrænt. FA kemur að þeirri vinnu ásamt MMS. Lögð er áhersla 
á að viðmót, skráningarferli og aðgengi sé notendavænt og 
taki til raunfærnimats í víðu samhengi, bæði á móti nám-
skrám og hæfnikröfum starfa. Einnig er horft  til  þróunar á 
rafrænni ferilbók sem MMS leiðir  og mögulegrar samþætt- 
ingar hennar við matslista í raunfærnimati. Kerfið verður 
viðbót við INNU og opið öllum framkvæmdaraðilum. FA mun 
halda utan um alla matslista í raunfærnimati þar þannig að 
alltaf er unnið með nýjustu útgáfu listanna. 

2. Þróun og hæfni leiðbeinenda

FA vann með HÍ að tilraun með raunfærnimat á móti hæfni- 
kröfum starfs úr starfaprófílnum Leiðbeinandi fullorðinna. 
Tilraunin er hluti af þróun á heildstæðu mati og færniupp- 
byggingu fyrir leiðbeinendur í  fullorðinsfræðslu sem kennslu- 
miðstöð FA stendur fyrir. Leiðbeinendur sem tóku þátt í verk- 
efninu hafa allir nokkra reynslu af leiðsögn fullorðinna án 
þess að hafa sótt formlega menntun í kennslufræði. Byrjað  
var á því að greina starfið, því næst unnir matslistar til  
notkunar í raunfærnimati, matsaðilar þjálfaðir og framkvæmt 
raunfærnimat. Í kjölfar matsins var framkvæmdin og ferlið 
rýnt með þátttakendum til áframhaldandi þróunar.

1. Raunfærnimat í leikskólakennarafræðum

Lagt var upp samstarf við HÍ vegna þróunarverkefnis  um raun- 
færnimat í leikskólakennarafræðum. Í því verður aðferðafræði 
þróuð í nánu samstarfi við hagsmunaaðila. FA veitir ráðgjöf í 
ferlinu, styður við gerð matslista og sér um þjálfun matsaðila. 
Það er nýjung hér á landi að taka fyrir námsbraut á háskóla- 
stigi þar sem móta á raunfærnimat til styttingar á námi. 

SAMSTARF UM RAUNFÆRNIMAT VIÐ HÍ

FA vann á árinu með Menntavísindasviði Háskóla Íslands að 
tveimur þróunarverkefnum:

HÆFNISETUR  
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR 
Nýr  þjónustusamningur  var  undirritaður  við  atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið  í  lok árs um áframhaldandi starf 
Hæfniseturs  ferðaþjónustunnar.  Samningurinn  felur  í  sér 
áframhaldandi uppbyggingu á hæfni starfsmanna í íslenskri 
ferðaþjónustu  með  enn  auknum  stafrænum  verkfærum 
í  fræðslu  sem  og  uppbyggingu  þrepaskipts náms í  sam- 
starfi við  fræðsluaðila. Áhersla verður á að ýta undir klasa- 
samstarf  fyrirtækja  í  ferðaþjónustu  í  fræðslu.  Samningur- 
inn  gildir  til  loka  árs  2023  og  nema  framlög  ráðuneytisins 
50 m.kr. á ári.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, og 
Sveinn Aðalsteinsson, þáverandi framkvæmdastjóri FA, skrifuðu undir samninginn. 

HELSTU VERKEFNI OG NÝJUNGAR Á ÁRINU

1. Fræðsla í ferðaþjónustu 

Verkefnið var endurskoðað með hliðsjón af reynslu Hæfniset- 
ursins, reynslu starfsmenntasjóðanna, nýjum áherslum í ferða- 
þjónustunni og óskum fyrirtækja. Í megindráttum snýst verk- 
efnið um greiningu á fræðsluþörfum fyrirtækja, gerð fræðslu- 
áætlana, eftirfylgni og mat á árangri. Vonir eru bundnar við að 
hægt verði að fara af stað með nýtt verkefni um mitt ár 2021.

2. Þróun stafrænna verkfæra

Nýtt greiningartæki fyrir vef, kanni.is, var smíðað á árinu.  
Kanni auðveldar fyrirtækjum að senda út könnun til starfs-
fólks; hann geymir tilbúin sniðmát í 12 flokkum á og þremur 
tungumálum. Þá var lagður grunnur að nýrri og notenda- 
vænni útgáfu að árangursmælikvörðum. 

3. Þróun námslínu í formlega skólakerfinu til 
undirbúnings starfa í ferðaþjónustu

Í samráði við fræðsluaðila úr öllum landsfjórðungum voru 
lögð fram fyrstu drög að grunni námslínu á haustdögum. 
Hæfnisetrið hafði frumkvæði að því að leiða vinnuna í fram-
haldi af útgáfu skýrslunnar Hæfni er grunnur að gæðum,  
þar sem fram komu þarfir atvinnulífsins fyrir nám í ferða- 
þjónustu. Næsta skref er ritun námskrár/námslýsinga fyrir 
ferðaþjónustubrautir í samstarfi við Fjölbrautaskólann í  
Austur- Skaftafellssýslu. 
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FA er í samstarfi við ráðgjafa fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðva um land allt til þess að 
þróa og stuðla að gæðum á sviði starfsferils- 
ráðgjafar. Jafnframt heldur FA úti vefnum 
Næstaskref.is sem er upplýsingakerfi um nám 
og störf. Eitt af markmiðum FA er að efla sér-
fræðiþekkingu í náms- og starfsráðgjöf innan 
framhaldsfræðslunnar með því að halda utan 
um samstarf ráðgjafa, ásamt því að leita leiða 
til að efla gæði þjónustunnar í gegnum þróun 
aðferðafræði og endurgjöf frá notendum. Í sam-
starfsneti FA eru um 30 ráðgjafar. Haldnir eru 
samstarfsfundir með ráðgjöfunum tvisvar á ári. 

RÁÐGJÖF  
UM NÁM OG STÖRF 

3
Miklar og hraðar breytingar urðu á starfsemi fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvanna á árinu. Allt nám og ráðgjöfin 
færðust að mestu leyti yfir á rafrænt form. Haft var samband 
við suma hópa daglega, sérstaklega þá sem voru í mestri 
hættu á að hverfa frá námi. 

Að mati ráðgjafanna hefur rafræna ráðgjöfin í heild gengið 
vel, en þeir segja hana koma sér sérstaklega vel á lands- 
byggðinni. Stefnt er að því að þróa rafræna ráðgjöf enn frekar 
með notkun fjölbreyttra möguleika í upplýsinga- og samskipta- 
tækni og bjóða upp á þann möguleika eftir þörfum.

RAFRÆN VIÐTÖL 2020 

FA heldur utan um fjölbreytta tölfræði um ráðgjöf á vettvangi 
framhaldsfræðslunnar. Frá júní 2020 var hægt að skrá viðtöl 
sem tekin voru rafrænt sérstaklega.  Samkvæmt skráningu 
viðtala í INNU voru 70% viðtala á síðasta ársfjórðungi 2020 
tekin rafrænt.

jan-mars apr-jún júl-sep okt-des

99% 93%

7%
1%

57%

30%

43%

70%

Á staðnum Rafrænt

Í starfi
Atvinnuleitandi
Starfsendurhæfing
Í námi
Annað
Hlutastarf og hlutabætur
Öryrki

Ráðgjafarviðtöl eftir stöðu fólks  
á vinnumarkaði 2020

58%19%

15%

4%
2%

1%1%
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RÁÐGJAFI AÐ STÖRFUM

Starf ráðgjafa gengur út á að ná til markhópsins þar 
sem hann er, til dæmis með heimsóknum á vinnu- 
staði, viðtölum og hópráðgjöf, þátttöku í virkniað-
gerðum fyrir atvinnuleitendur, verkefnum í raun-
færnimati og þróun aðferðafræði í samstarfi við FA, 
meðal annars í gegnum erlend þróunarverkefni. 

FÆRRI INNFLYTJENDUR  
– FLEIRI ATVINNULEITENDUR

Fjölbreyttur hópur fólks af erlendum uppruna kemur í ráðgjöf 
hjá fræðslu- og símenntunarmiðstöðvunum. Athygli vekur 
að Pólverjum sem sóttu viðtöl á árinu fækkaði um helming 
frá árinu á undan eða úr 12% í 6% af heildarfjölda. 

Atvinnuleitendum fjölgar hins vegar í hópi þeirra sem sækja 
ráðgjöf og fleiri eru í starfsendurhæfingu en árin á undan. 
Vegna aðstæðna á vinnumarkaði hafa flestar fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðvar verið í auknu samstarfi við Vinnu- 
málastofnun (VMST) um ráðgjöf og þjónustu við hópinn.

2016 2017 2018 2020

93%
86%

7%

81% 84%

Ísland Pólland

7%3%

2019

77%

11%
11%

8%

12%

11%

5%

Önnur lönd

4%

Ráðgjafarviðtöl eftir þjóðerni 2016-2020
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SAMSTARF UM VEFINN

Til að halda áfram að þróa Næstaskref.is er mikilvægt að ná 
samstarfi við formlega skólakerfið og tryggja gæði og gott 
aðgengi að upplýsingum. FA hefur í ár átt samtöl við fulltrúa 
Menntamálatofnunar (MMS) og mennta- og menningarmála- 
ráðuneytis um skipulegt samstarf í tengslum við vefsvæðið 
í þá átt að ná til stærri hóps notenda og bæta upplýsingar sem 
snúa að formlega skólakerfinu. Vefurinn er enn sem komið 
er eingöngu á framfæri FA og byggður upp með markhóp 
framhaldsfræðslunnar í huga, þó hann sé augljóslega not- 
aður af miklu stærri hópi. Með mögulegu samstarfi við 
MMS og ráðuneyti eru vonir bundnar við að hægt verði að 
byggja vefinn upp enn frekar svo hann geti nýst námsfólki, 
foreldrum, skólakerfi, símenntunarmiðstöðvum, ráðgjöfum og 
vinnandi fólki sem vill breyta til í starfi, auk markhóps fram- 
haldsfræðslunnar.

UMSAGNIR FRÁ RÁÐGJÖFUM

Í samtölum við ráðgjafa kemur fram að þeir telja 
vefinn mikilvæga viðbót í verkfærakistu sína. Vefinn 
megi nota í bland við áhugasviðskannanir og skim- 
unarlistarnir séu gagnlegir, þá sé vefurinn góð upp- 
lýsingaveita um nám, störf og raunfærnimat. Vefur- 
inn hafi komið sér einkar vel á tímum rafrænnar 
ráðgjafar. 

Fólk á oft „Aha-augnablik“ þegar farið er inn á vefinn, 
einstaklega góður á leitarstigi á starfsferlinum.

Ég er búin að nota hann gífurlega mikið og frábært að 
vera með allt á einum stað.

Upplýsandi, skýr og aðgengilegur, virkilega vandaður 
vefur og flott vinna.

NÆSTA SKREF ER FYRIRMYNDARDÆMI

Vefurinn Næstaskref.is var kynntur sem fyrirmyndar- 
dæmi á málþingi Efnahags- og framfarastofnunar 
Evrópu (OECD). Þar var vefnum hrósað fyrir jákvæða 
þróun hvað varðar framsetningu upplýsinga og 
aðgengi fyrir hinn almenna notanda. 

 

Fjöldi heimsókna  
á vefinn á árinu

69.551

NÆSTA SKREF  
– UPPLÝSINGAVEFUR
Næsta skref er upplýsinga- og ráðgjafarvefur sem nýtist öllum 
sem hafa áhuga á að efla sig í námi eða starfi. Vefurinn hefur 
verið í mikilli þróun undanfarin þrjú ár. Ný uppfærsla var gerð 
í ár og endurbættur vefur gerður aðgengilegur í október.

Helstu breytingar í nýrri útgáfu: 

Fjölgun lýsinga á störfum og námsleiðum 

Kerfi utan um formlegar námsleiðir framhaldsfræðslunnar

Ný framsetning áhugakönnunar 

Ítarlegri upplýsingar um raunfærnimatsverkefni 

Ný uppsetning og skipulag skimunarlista í raunfærnimati 

Sterkari tenging við formlega skólakerfið 

Vefurinn er töluvert mikið notaður af náms- og starfsráðgjöf- 
um bæði í skólakerfi og atvinnulífi. Nokkuð dró úr almenn- 
um fyrirspurnum einstaklinga á vefnum í heimsfaraldrinum, 
eflaust vegna aukinnar rafrænnar þjónustu símenntunar- 
miðstöðva og fleiri slíkra aðila. Þar liggja þó mikil sóknarfæri, 
ekki síst hvað varðar almenna upplýsingagjöf þannig að hefð- 
bundinni ráðgjöf megi í auknum mæli beina til þeirra hópa 
sem þurfa mest á henni að halda. 
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Í samræmi við þjónustusamning fylgir FA eftir 
gæðamálum á vettvangi framhaldsfræðslunnar 
með því að hafa umsjón með EQM og EQM+ 
gæðavottun framkvæmdaraðila í tengslum við 
fræðslustarfsemi, raunfærnimat og náms- og 
starfsráðgjöf. Matið er framkvæmt af óháðum 
matsaðila. Allir samstarfsaðilar FA á vettvangi 
framhaldsfræðslunnar eru með EQM gæða- 
vottun. FA býður einnig leiðbeinendum og 
kennurum í framhaldsfræðslu upp á þjálfun 
og ráðgjöf til að efla og tryggja gæði náms. FA 
heldur vinnustofur, vinnufundi og námskeið 
fyrir fagaðila í raunfærnimati, ráðgjafa á vett- 
vangi framhaldsfræðslunnar og umsjónarmenn 
hæfnigreininga. 

GÆÐI Í FRAMHALDS- 
FRÆÐSLU 

4

Á árinu var farið í heildarendurskoðun á gæðaviðmiðum 
EQM og EQM+. Markmið endurskoðunarinnar var meðal 
annars að samræma og skýra nánar gæðakröfur í fræðslu, 
ráðgjöf og raunfærnimati, fækka leyfilegum frávikum og upp-
færa viðmiðin í samræmi við breytingar á kennsluháttum og 
verklagi. Endurskoðuð gæðaviðmið verða notuð frá og með 
árinu 2021.

HVAÐ ER EQM?

European Quality Mark (EQM) er gæðakerfi sem 
ætlað er að meta starfshætti út frá viðurkenndum 
gæðaviðmiðum. EQM gæðavottun er fyrir fræðslu- 
aðila, fræðsludeildir fyrirtækja og stofnana og starfs- 
greinafélög sem bjóða upp á símenntun og fullorðins- 
fræðslu. EQM+ gæðavottun er fyrir fræðsluaðila sem 
hafa fjölbreytta fræðslustarfsemi, þar sem sett eru 
viðmið fyrir fræðslu, raunfærnimat og náms- og 
starfsráðgjöf. 
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Alls eru 18 fræðsluaðilar og fræðsludeildir fyrirtækja með 
EQM eða EQM+ gæðavottun. Hver vottun gildir til þriggja ára. 
Á árinu fengu fjórir aðilar vottun. Nokkrum gæðaúttektum 
var frestað fram á næsta ár vegna faraldursins.

 

Starfsmennt

Fræðsluaðili

2017 EQM+

Tegund 
vottunar

Ár  
vottunar

Mímir – símenntun 2018 EQM+

NTV – Nýi tölvu- og viðskiptaskólinn 2018 EQM

Landsbanki Íslands – fræðsludeild 2018 EQM

IÐAN fræðslusetur 2019 EQM+

Framvegis 2019 EQM+

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar 2019 EQM+

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 2019 EQM+

Austurbrú 2019 EQM+

Fræðslunet Suðurlands 2019 EQM+

Þekkingarnet Þingeyinga 2020 EQM+

Farskólinn á Norðurlandi vestra 2020 EQM+

Viska, fræðslu- og símenntunarmiðstöð 2020 EQM+

Fræðslumiðstöð Vestfjarða 2020 EQM+

Símenntunarmiðstöðin Vesturlandi 2021* EQM+

Rafmennt 2021* EQM+

*Áætluð endurnýjun

Promennt 2021* EQM

Hringjsá – náms- og starfsendurhæfing SÍBS 2021* EQM

KENNSLUMIÐSTÖÐ
Á tímum örra tæknibreytinga hefur þörfin fyrir kennslufræði-
legan stuðning á vettvangi breyst. FA hefur í gegnum árin 
þróað námskeið sem nýta má við hæfniþróun starfsfólks á 
vettvangi framhaldsfræðslunnar og stefnir á að efla þá flóru 
á komandi misserum í gegnum ný þróunarverkefni og sam-
starf í erlendum verkefnum. 

3. Rafrænn samvinnuvettvangur

FA hefur leitt samtal um þróun og uppbyggingu miðlægrar 
efnisveitu sem heldur utan um nám, hæfniviðmið, verkfæri, 
ferli og hæfniþróun einstaklinga á vettvangi framhalds-
fræðslunnar. Markmiðið er að efla samstarf og auka nýtingu 
á efni sem verður til í kringum verkfæri framhaldsfræðslunnar,  
meðal annars fyrir styrki úr þróunarhluta Fræðslusjóðs. 
Í lok árs var, á vel sóttum fundi, boðið upp á opið samtal 
um þau tækifæri sem felast í aukinni samvinnu með nýrri 
tækni og var mikill samhugur um nauðsyn þess að fram- 
haldsfræðsluaðilar vinni saman. Niðurstaða fundarins var 
að FA tekur að sér að leiða áframhaldandi þróun rafræns 
samvinnuvettvangs og fær til liðs við sig fulltrúa frá fræðslu- og  
símenntunarmiðstöðvum.  

2. Námskeið fyrir starfsþjálfa

Í tengslum við verkefnið Raunfærnimat á móti viðmiðum at-
vinnulífsins var þróað námskeið fyrir starfsþjálfa í fyrirtækjum 
og það kennt. Þar var lögð áhersla á miðlun hæfni á vettvan-
gi, leiðsögn og endurgjöf sem var beitt í kjölfar raunfærnimats 
á móti hæfniviðmiðum starfa. Ætlunin er að vinna áfram að 
slíkum námskeiðum til að styðja við færniuppbyggingu í at- 
vinnulífinu og yfirfærslu starfstengds náms frá fræðsluaðila 
til vinnustaðar.  

1. Hæfni leiðbeinenda

Samstarf FA og Menntavísindasviðs HÍ um þróun viðmiða um 
hæfni leiðbeinenda í framhaldsfræðslu hélt áfram á árinu. Í 
kjölfar þess að starfið var greint voru unnir matslistar til notk- 
unar í raunfærnimati, matsaðilar þjálfaðir og framkvæmt 
raunfærnimat til að láta reyna á hæfniviðmiðin með reyndum 
leiðbeinendum meðal annars úr atvinnulífinu. Matslistarnir 
voru síðan endurskoðaðir og unnir áfram og mun sú vinna 
leggja grunn kennslumiðstöðvar að námskeiðsframboði fyrir 
leiðbeinendur í framhaldsfræðslunni.

„
Fyrirtæki verða að marka sér skýra stefnu í starfs- 
menntamálum ef þau ætla að mæta áskorunum 
fjórðu iðnbyltingarinnar. 
 Finnbogi Sveinbjörnsson,  
	 formaður	Verkalýðsfélags	Vestfirðinga
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FA  hefur  frá  upphafi  stýrt  eða tekið  þátt í 
fjölda  Evrópuverkefna  sem  hafa  leitt  af  sér 
lærdóm inn í starfið, víkkað sjóndeildarhring-
inn  og  eflt  tengslanetið. Flest  verkfæranna í 
verkfærakistu FA hafa sprottið upp úr slíku sam- 
starfi.  Hugmyndir  byggðar  á  þörfum  mark-
hópsins og atvinnulífsins hér á landi hafa verið 
fléttaðar saman við hugmyndir og lausnir frá 
öðrum löndum. Þær hafa síðan náð að þróast 
og slípast til í formi tilrauna á vettvangi í sam- 
starfi  við  hagsmuna-  og  fræðsluaðila. Jafn- 
framt hefur FA notið góðs af og tekið þátt í að 
móta starf NVL með því að hýsa fulltrúa 
Íslands í netinu frá 2005.

ERLENT SAMSTARF 
5

EVRÓPU VERKEFNI
FA tekur þátt í fimm Evrópuverkefnum styrktum af mennta- 
áætlun Evrópusambandsins Erasmus+.

1. UP-AEPRO (KA2)

Stefnu  Evrópusambandsins um hæfniþróun (e. Upskilling 
pathways) var fylgt eftir í verkefninu UP-AEPRO sem FA hefur 
tekið þátt í með NVL. Boðið var upp á fjölda fjarerinda fyrir 
starfsfólk á vettvangi fullorðinsfræðslu í Evrópu. Þar miðlaði 
meðal annars FA ásamt IÐUNNI fræðslusetri og SAF erind- 
um um raunfærnimat. Um 10 aðilar af vettvangi framhalds-
fræðslunnar tóku virkan þátt í fjarerindunum og umræðum 
um stöðu hæfniþróunar markhóps framhaldsfræðslunnar. 
Haldinn var fundur með hagsmunaaðilum í haust þar sem 
staða framhaldsfræðslunnar var metin í ljósi hæfniþróunar- 
stefnunnar og árangursmarkmiða sem sett hafa verið fram  
af CEDEFOP. Sú vinna hér á landi vakti athygli og leiddi til  
þess  að fulltrúi frá ASÍ fór með lokaorð á evrópskri lokaráð- 
stefnu  verkefnisins. Niðurstöðurnar nýtast til áframhaldandi  
stefnumótunar hér landi. Verkefninu lauk á árinu. Portúgal  
leiddi verkefnið en önnur samstarfslönd voru Belgía, Sví- 
þjóð, Finnland og England.

Helstu verkefni í erlendu samstarfi árið 2020

Áhersla FjármögnunHeiti verkefnis

Raunfærnimat Erasmus KA3VISKA 

fyrir markhópinn NVL/Erasmus KA2UP- AEPRO

 Erasmus KA2Enterprised

Námsheimsóknirstarfsmanna

Nordplus

NOVA
Tenging óformlegs 

náms við hæfniramma 
landa

Erasmus KA2

Com(m)-online
Rafrænir  

kennsluhættir Erasmus KA2

Erasmus KA1

Starfsferilsráðgjöf og 
hæfni í atvinnulífinu

Stuðningur við þróun 
starfsfólks
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2. VISKA (KA3)

Stefnumótunarverkefninu VISKA, um aukinn sýnileika hæfni 
innflytjenda, lauk á árinu. Því var stýrt sameiginlega af FA og 
IÐUNNI fræðslusetri fyrir mennta- og menningarmálaráðu- 
neytið. Á innlendri lokaráðstefnu verkefnisins voru lagðar fram 
tillögur fyrir stefnumótun hér á landi byggðar á  niðurstöðum 
umfangsmikillar rannsóknar sem fylgdi eftir hópi Pólverja sem 
fór í gegnum raunfærnimat aðlagað sérstaklega að þeim. 
Niðurstöðurnar úr verkefninu verða nýttar inn í framkvæmda- 
áætlun um málefni innflytjenda, sem verið er að leggja upp 
fyrir árin 2020-24, auk þess sem lögð hefur verið áhersla á 
það í kjölfar verkefnisins að þeir sem fara í gegnum raun-
færnimat til styttingar á námi fái tungumálastuðning í fram-
haldsskóla til að geta lokið því. Noregur leiddi verkefnið en 
önnur samstarfslönd voru Belgía og Írland.

3. ENTERPRISED (KA2)

Í samstarfi við fyrirtæki, verkefnastjóra símenntunarmið- 
stöðva og sérfræðinga var unnið að greiningu á aðstæðum 
sem upp geta komið á vettvangi ferðaþjónustunnar og 
brýnt er að starfsfólk kunni að bregðast við á sem árangurs-
ríkastan máta. Upp úr þeirri greiningu eru mótuð raundæmi 
og aðferðafræði til að þjálfa starfsfólk. Þessar afurðir verða 
tilraunakeyrðar á vettvangi í samstarfi fræðsluaðila og fyrir- 
tækja, en verkefnið gengur jafnframt út á að efla samstarf 
þeirra um fræðslumál. Ánægjulegt er hversu mikið fyrirtækin 
eru tilbúin að leggja til inn í afurðir verkefnisins sem verður 
akkur fyrir alla aðila í framtíðinni. FA leiðir verkefnið, en sam-
starfslönd eru Austurríki, Noregur og Spánn. Verkefninu 
lýkur haustið 2021.

4. COM(M)ONLINE (KA2)

Verkefnið miðar að því að skapa, leiðbeina og styðja við 
námssamfélög á netinu. Á netnámskeiði var farið yfir ákjósan- 
legustu blöndur náms, svo sem blöndu af  námi á netinu 
og námi í kennslustofu. Fleiri slík eru framundan, en verk- 
efninu lýkur haustið 2022. Belgía leiðir en önnur samstarfs- 
lönd eru Skotland, Spánn og Makedónía.

5. NOVA (KA2)

Unnið er að því að kanna tengingar á milli innlendra hæfni- 
ramma (e. National Qualification Frameworks) og óform-
legs náms, það er hvort og hvernig óformlegt nám fellur að 
hæfnirammanum og hvort hægt sé að fá hæfni vottaða á 
þrepi með raunfærnimati. Óformlegt nám er skilgreint sem 
allt nám sem ekki er hluti af eða vottað í gegnum formlega 
menntakerfið.  Óformlegt nám  dekkar  stóran hluta þeirrar 
hæfniþjálfunar sem þykir nauðsynleg á vinnumarkaði en 
Evrópugögn sýna að lítil þróun hefur verið á þessu sviði. 
Samstarfsaðilar eru Landsskrifstofa fagháskóla í Svíþjóð sem 
leiðir verkefnið og GlobEdu í Finnlandi. 

„
Fræðsla og menntun í atvinnulífinu er lykill 
framtíðarinnar. 
 Gunnur Líf Gunnarsdóttir,  
 framkvæmdastjóri mannauðssviðs Samkaupa
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NVL - NORRÆNT TENGSLANET 
UM NÁM FULLORÐINNA
Kjarnanet NVL er skipað fulltrúum ólíkra aðila á sviði full- 
orðinsfræðslu á Norðurlöndum auk tengiliða frá Færeyjum, 
Grænlandi og Álandseyjum ásamt framkvæmdastjóra, verk- 
efnastjóra og vefstjóra. NVL starfrækir einnig fjölda annarra 
tengslaneta undir stjórn og ábyrgð fulltrúa landanna og hvet-
ur til þverfaglegs samstarfs á milli þeirra, stofnar til nýrra sér-
fræðineta og eflir með því norrænt samstarf. Í tengslanet- 
unum eru sérfræðingar og fulltrúar stofnana og samtaka á 
ýmsum sviðum, meðal annars á sviðum ráðgjafar, raunfærni- 
mats, grunnleikni, menntunar fanga, hæfniþróunar í atvinnu- 
lífinu, hæfni leiðbeinenda og sjálfbærni. Fulltrúar landanna 
stjórna og bera ábyrgð hver á sínu sérfræðineti. Íslendingar 
taka þátt í öllum sérfræðinetum NVL og þar af sitja fimm starfs- 
menn FA í netum. Fulltrúi Íslands í NVL er einnig starfsmaður 
FA og leiðir sérfræðinet um ráðgjöf fullorðinna.

Fulltrúar landanna hittust í Kaupmannahöfn í febrúar, 
þrír aðrir fundir á áætlun voru haldnir á netinu. Í framtíðinni 
er stefnt að því að finna jafnvægi á milli staðfunda og  fjar-
funda, þrátt fyrir að fjarfundir séu ákjósanlegri með tilliti til 
sjálfbærni verður áfram þörf fyrir að koma saman.   

Öll netin fimm unnu að kortlagningu á heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna og sjálfbærni í tengslum við hvert við-
fangsefni og tóku þátt í rafrænni ráðstefnu á vegum NVL í 
haust undir yfirskriftinni: Open-space. 

Kvasir

LeiknEPALE

Euroguidance 

SAF 

StarfsmenntKeilir

ASÍ

Fangelsismálastofnun Mímir-símenntun

Fræðslunet Suðurlands

Hringsjá

Félag náms-og starfráðgjafa Rannís

Háskóli Íslands 
deild erlendra tungumála

Háskóli Íslands 
menntavísindasvið SÍMEY

 
Fjöldi íslenskra  

þátttakenda  
á viðburðum NVL  

á árinu

340

STARFIÐ Á ÍSLANDI  

Þrír viðburðir voru haldnir á Íslandi á vegum NVL á árinu:

Fundur með öllum Íslendingum sem sitja í norrænum  
sérfræðinetum NVL og öðrum sem koma að starfi NVL á 
Íslandi. Þar var farið yfir áherslur Norrænu ráðherranefnd- 
arinnar, áformuð tengsl við heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna, og fulltrúar miðluðu upplýsingum um starf-
semi sinna neta. 

Fundur með hagsmunaaðilum í Evrópuverkefninu UP- 
AEPRO (e. Upskilling Pathways – Adult Education Profess- 
ionals) undir yfirskriftinni: Hvernig getum við gert betur  
fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar? Spurninguna ræddu 
sérfræðingar á vettvangi framhaldsfræðslunnar og hags- 
munaaðilar á vegum UP-AEPRO. Meðal annars voru dregin 
fram árangursrík dæmi í fullorðinsfræðslu sem hægt er 
að líta til við þróun og stefnumótun hér á landi. 

Undirbúningur og framkvæmd ársfundar FA.

Samstarfsaðilar NVL á íslandi 2020

IÐAN fræðslusetur

Mennta- og  
menningarmálaráðuneytið 
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SKÝRSLA NVL UM HÆFNIÞRÓUN  
Í ATVINNULÍFINU

Á ársfundi FA kynnti Ida Thomson, ráðgjafi hjá Bättra 
Konsult, skýrslu NVL um hæfniþróun í atvinnulífinu. 
Kemur þar fram rík þörf fyrir betra kerfi til þess að 
skilgreina þarfir atvinnulífsins fyrir hæfni. Lagt er til 
að aðilar atvinnulífsins komi í samstarfi við stjórn-
völd að mótun heildstæðrar langtíma hæfnistefnu 
þjóðar. Í skýrslu netsins: Hæfniþróun í atvinnulífinu 
- Ráð og hugleiðingar aðila atvinnulífsins, eru sjö til-
lögur nefndar til að efla nám fullorðinna. Vinnan er í 
samræmi við framtíðarsýn Norrænu ráðherranefnd- 
arinnar um samkeppnishæf, félagsleg og sjálfbær 
Norðurlönd. 

HELSTU VERKEFNI FULLTRÚA  
FA Í NVL NETUM Á ÁRINU

Gagnvirk gæðaviðmið fyrir þá sem starfa við eða koma að 
stefnumótun í raunfærnimati lögð fram í formi Gæðavita  
(e. Quality compass), nú aðgengilegur á netinu á ensku. 

SVÓT greining gerð í hverju landi fyrir sig á stöðu raun-
færnimats og niðurstöður og tillögur birtar í samantekt 
um stefnumörkun (e. policy brief) til að kynna hagsmuna- 
aðilum. Greiningin sýnir að Ísland stendur framarlega hvað 
varðar raunfærnimat á framhaldsskólastigi, en  þarf að 
leggja áherslu á víðtækari dreifingu hugmyndafræðinnar. 

Þátttaka í Nordplus verkefninu Starfsferilsráðgjöf og hæfni  
í atvinnulífinu, sem unnið er í samstarfi við Danmörku og 
Finnland. Dregnar eru fram sögur fólks sem sýna ýmsar 
áskoranir sem komið geta upp á starfsferlinum.

Skilgreiningar á starfsferilsráðgjöf (e. career guidance) 
fyrir fullorðið fólk á vinnumarkaði.

Kortlagning á hæfni leiðbeinenda fullorðinna í norrænu 
samhengi. Stofnaðir voru tveir vinnuhópar til þess að ná 
til breiðs hóps á Norðurlöndunum. Í öðrum hópnum er 
áhersla á leiðbeinendur í atvinnulífinu og hinum er áhersla 
á leiðbeinendur sem vinna með viðkvæmum hópum.    

Hlaðvarp í samstarfi NVL og FA þar sem niðurstöður VISKA 
verkefnisins voru dregnar fram í samtali við verkefnastjóra 
frá IÐUNNI fræðslusetri og FA og afurðum þess miðlað.  

Hlaðvarp unnið í samstarfi FA og NVL þar sem náms- og 
starfsráðgjafar hjá MSS segja frá því hvernig hlutverk 
þeirra hefur þróast á tímum heimsfaraldurs, hvernig 
draga megi úr brotthvarfi nemenda og taka á móti at-
vinnuleitendum. Þátturinn heitir: Miðaldra konan sem 
kann ekki á tækni er ekki lengur til – náms- og starfs- 
ráðgjöf á óvissutímum. Markmiðið með framtakinu var að 
gera ráðgjafana og starf þeirra sýnilegra.
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FA safnar og miðlar upplýsingum allt árið um 
kring. Liður í því er útgáfa ýmiss konar frétta- 
efnis á vefjum FA og á samfélagsmiðlum. Þá 
stendur FA að jafnaði fyrir fjölda smærri og 
stærri viðburða í samvinnu við samstarfs- og 
hagsmunaaðila. Þeim er ætlað að hvetja til 
umræðu um vettvang og markhóp framhalds-
fræðslunnar. 

KYNNINGARMÁL 
6

FA heldur úti vefjunum frae.is, næstaskref.is, hæfni.is og 
gatt.frae.is. Hver vefur um sig hefur skilgreind markmið og 
markhóp. FA, Hæfnisetrið og Næsta skref eru einnig á sam-
félagsmiðlum. Áhersla er lögð á áreiðanleika upplýsinga og 
læsilegan texta í samræmi við notagildi vefjanna og þarfir 
helstu markhópa. Vefirnir eru endurskoðaðir og uppfærðir 
reglulega, dagleg ritstjórn er í höndum starfsfólks FA.

frae.is 

Vefir FA 

Samstarfs- og hagsmunaaðilar á vettvangi 
fullorðinsfræðslu

Markhópar

næstaskref.is Hinn almenni notandi með áherslu á markhóp 
framhaldsfræðslunnar

gatt.frae.is Þeir sem koma að fræðslumálum, þátttakendur 
og aðrir áhugasamir

hæfni.is Stjórnendur og starfsfólk í ferðaþjónustu

Sérstakur vefur hýsir veftímaritið Gátt sem geymir greinar 
um rannsóknir og lausnir í fullorðinsfræðslu og símenntun. 
Á árinu var birt 31 grein um fjölbreytt efni sem tengist fræðslu 
fullorðinna eftir erlenda og innlenda höfunda. Greinarnar 
fjalla meðal annars um niðurstöður ýmissa verkefna, raun- 
færnimat, ráðgjöf um nám og störf, sveigjanlega kennsluhætti, 
innflytjendur, starfsmenntun og ferðaþjónustu. Með fjölþættri 
nálgun um nám og fræðslu fullorðinna er ætlunin að ná 
til þeirra sem sinna fræðslumálum en jafnframt höfða til 
þátttakenda og þeirra sem hafa áhuga á því að kynna sér það 
sem er í deiglunni. 

NÝTT KYNNINGAREFNI

Fjögur ný kynningarmyndbönd og tvö viðtalsmyndbönd voru 
gerð fyrir ársfund FA. Viðtalsmyndböndin voru birt á sam-
félagsmiðlum fyrir fundinn til að vekja athygli á honum og 
kynningarmyndböndin voru frumsýnd á viðburðinum sjálf- 
um. Sameiginlegt markmið myndbandanna var að kynna verk- 
færi FA og framhaldsfræðslunnar sem styðja við hæfniþróun 
og auglýsa ársfundinn. Fjögur meginverkefni FA voru í aðal-
hlutverki, þau eru: Hæfnigreiningar, Nám, Raunfærnimat og 
Ráðgjöf. Brugðið var á leik með stafarugli en meginskilaboðin 
voru: Hæfni er afl!
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FA er einkahlutafélag, fjármagnað í gegnum 
þjónustusamning við mennta- og menningar- 
málaráðuneytið og í gegnum sértekjur ýmissa 
verkefna. Hjá FA starfar fjölbreyttur hópur sér-
fræðinga sem vinnur samkvæmt starfsáætlun 
sem sett er fram fyrir hvert ár.

REKSTUR 
7

Viðsnúningur hefur orðið á rekstrinum frá árinu á undan  
þegar rúmlega 4 m.kr. hagnaður var en í ár skilar félagið rúm-
lega 900 þús. kr. tapi. Munar þar mestu um að verkefna- og 
fjáreignatekjur dragast saman um rúmar 16 m.kr. milli ára.   
 
Varla þarf að taka fram að árið 2020 var að mörgu leyti erfitt 
rekstrarlega fyrir FA vegna áhrifa heimsfaraldursins. Þannig 
drógust verkefnatekjur saman um nærri 15% milli ára. Kemur 
það til vegna verkefnaloka í erlendum verkefnum og sértekjur 
innanlands voru lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Líkt og árið 
2019 er launakostnaður Hæfniseturs ferðaþjónustunnar og 
Næstaskref.is færður beint á þau verkefni og er því hluti af 
rekstrar- og verkefnakostnaði. Lækkun annarra verkefna- 
tekna samhliða launahækkunum gerir það að verkum að 
hlutfall launa í rekstri FA hækkar milli ára. 

MANNAUÐUR 

Í árslok 2020 var starfsfólk FA 18 talsins, 14 konur og 4 
karlar. Ársverk voru samtals 15,5 sem er fækkun um rúmt 
eitt ársverk frá árinu á undan.  Fjöldi verkefnastofna gerir 
kröfu um að sérfræðingar FA búi yfir víðtækri þekkingu og 
reynslu.  Áhersla er lögð á samvinnu starfsfólks og að nýta 
styrkleika  þeirra og þekkingu í gegnum teymisvinnu innan 
hvers  verkefnastofns, sem einn til tveir sérfræðingar verk-
stýra. Starfsfólk er almennt í fleiri en einum verkefnastofni.     

Faraldurinn hafði víðtæk áhrif á starf FA. Strax á vormánuð- 
um fór hluti starfsfólks í heimavinnu og gilti það fyrirkomulag  
til áramóta, þó með hléum. Hafa starfsmenn verið einhuga 
í þeim aðgerðum og sýnt mikla þolinmæði og sveigjanleika 
við að tileinka sér nýtt verklag og ný vinnubrögð, en stór hluti 
daglegra samskipta, jafnt innanhúss og út á við hefur verið 
með rafrænum hætti.  

Ýmislegt hefur orðið undan að láta. Þannig riðlaðist fræðslu- 
áætlun ársins töluvert þar sem ekki tókst að halda þau nám-
skeið sem til stóð. Faraldurinn hafði einnig mikil áhrif á erlent 
samstarf sem er veigamikill þáttur í símenntun og þekkingar- 
öflun starfsmanna FA. Heilmikill lærdómur fólst þó í þeim ný- 
skapandi lausnum sem árið kallaði á.

Rekstur

254,2

135,0

119,2

2020

-0,9

255,1

127,9

127,2

270,2

134,6

135,6

2019

4,3

265,9

116,7

149,2

-5,9%

0,3%

-12,1%

Breyting

-4,1%

9,6%

-14,7%

Rekstrar- og fjáreignatekjur

Rekstrar- og fjáreignagjöld
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FYRIRMYNDIR Í NÁMI FULLORÐINNA 
HLJÓTA VIÐURKENNINGU 

Ragnhildur Gísladóttir og Guðbergur Reynisson hlutu 
viðurkenninguna fyrirmyndir í námi fullorðinna sem 
veitt var við hátíðlega athöfn á ársfundi FA. Viður- 
kenninguna hljóta þeir einstaklingar sem hafa breytt 
stöðu sinni eftir þátttöku í úrræðum FA, sýnt fram- 
úrskarandi árangur, frumkvæði, kjark og náð að yfir- 
stíga ýmiss konar hindranir. Það voru forstöðumenn 
Fræðslunets Suðurlands og Miðstöðvar símennt- 
unar á Suðurnesjum (MSS) sem tilnefndu fyrirmynd- 
irnar og afhentu viðurkenninguna í ár. 

„Það er til ótrúlega mikið af fólki sem vill manni vel og vill hjálpa 
manni að verða besta útgáfan af okkur sjálfum.“ Ragnhildur Gísla- 
dóttir, fyrirmynd í námi fullorðinna 2020

„Það fyrsta sem þarf auðvitað að gera er að hunskast út og fara að 
leita að lausnum því það kemur enginn til þín heim og réttir þér 
hlutina. “ Guðbergur Reynisson, fyrirmynd í námi fullorðinna 2020
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JANÚAR

24. Vinnustofa og þjálfun matsaðila á Hvolsvelli vegna 
raunfærnimats í atvinnulífinu. 

27.-28. Landsráðstefna Svía um raunfærnimat: FA tekur þátt og 
miðlar þróun og reynslu.

FEBRÚAR

4. Tillögur úr VISKA verkefninu á Íslandi kynntar á innlendri ráðstefnu.

6. Fundur allra sem koma að starfi NVL á Íslandi.

7. Nýtt námskeið FA fyrir starfsþjálfa á vinnustöðum.

12. Lokaráðstefna VISKA verkefnisins í Brussel.

18. Fjarerindi um raunfærnimat í UP-AEPRO verkefninu

20.-21. Námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati.

27. Menntamorgunn ferðaþjónustunnar: Erlent starfsfólk  
í íslenskri ferðaþjónustu.

28. FA og ráðgjafarnet framhaldsfræðslunnar funda um ferli og gæði.

MARS

1. Lokaskýrsla VISKA verkefnisins .

5. Kynning á FA og samtal við austurríska sérfræðinga í menntamálum.

9. Ársskýrsla Hæfniseturs ferðaþjónustunnar kemur út.

19. Ársskýrsla NVL kemur út á rafrænu formi.

APRÍL

14. Hlaðvarp um niðurstöður VISKA verkefnisins - raunfærnimat 
fyrir innflytjendur.

MAÍ

5. Hlaðvarp um ráðgjafarþjónustu á tímum heimsfaraldurs hjá MSS.

20. Ársskýrsla FA kemur út.

26. Vinnufundur með LHÍ um framkvæmd raunfærnimats.

JÚNÍ

8. Vinnudagur um sjálfbært og hagnýtt nám í ferðaþjónustu  
með fulltrúum framhaldsskóla, háskóla, símenntunarmiðstöðva  
og mennta- og menningarmálaráðuneytis.

11. Vinnustofa og þjálfun matsaðila vegna raunfærnimats í atvinnulífinu.

23. Kannanir sendar út til þátttakenda í raunfærnimati í atvinnulífinu.

JÚLÍ

3. Leiðbeiningar fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu á tímum Covid-19 
koma út.

Verkefni Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) eru margvísleg og samskiptanetið er stórt. FA vill eiga gott samstarf 
við samstarfsaðila heima og erlendis og hvetur til samvinnu og samráðs á sem fjölbreyttustum vettvangi. Í breyttum 
aðstæðum vegna heimsfaraldurs Covid-19 reyndi á að finna nýjar leiðir. Fundir, viðburðir og námskeið fóru fram 
rafrænt, þar á meðal ársfundur FA. Mæltist sú nýbreytni vel fyrir. 

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

Austurrískir sérfræðingar í heimsókn hjá FA. 
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ÁGÚST

17. Kynning fyrir finnska sérfræðinga á ráðgjöf fullorðinna.

25. Rýnifundur um stöðu hæfniþróunar markhópsins í gegnum 
UP-AEPRO verkefnið.

SEPTEMBER

1. Endurskoðuð og uppfærð EQM gæðaviðmið tilbúin.

9. Kennslumyndband um matssamtal í raunfærnimati.

21.-25. MA nemar í náms- og starfsráðgjöf frá HÍ  
í starfskynningu hjá FA.

22. Rafræn ráðstefna allra neta í NVL um sjálfbærni.

Fundur um hæfniþróun markhóps framhaldsfræðslunnar í UP-AEPRO.

Starfsfólk FA samankomið á góðri stundu í upphafi árs 2021
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OKTÓBER

1. Tenging óformlegs náms á hæfniramma landa: Upphafsfundur 
NOVA verkefnisins (KA2). 

1. Niðurstöður VISKA verkefnisins kynntar á Menntakviku.

1.-2. Námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati.

5. Ný og mikið endurbætt útgáfa Næstaskref.is fer í loftið.

14. Örfundur: Ný uppfærsla á Næstaskref.is kynnt. 

15.-16. Rafrænt námskeið fyrir fagaðila í raunfærnimati. 

19. Þróun rafrænna kennsluhátta: Upphafsfundur Com(m)-online 
verkefnisins (KA2).

20. Fyrstu drög að námslínu í ferðaþjónustu lögð fram.

22. Þátttaka á OPEN-space fundi NVL um sjálfbærni og fræðslu 
fullorðinna.

30. Milliskýrslu um Enterprised verkefnið skilað til ESB.

NÓVEMBER

4. Fundur með bakhópi í Nordplus verkefninu um starfsferilsráðgjöf 
og hæfni í atvinnulífinu.

5. Örfundur: Gæðamál í ráðgjöfinni.

11. Tvær námskrár fá vottun Menntamálastofnunar: Menntastoðir 
og Grunnmennt.

11. Þátttaka í norrænni ráðstefnu um raunfærnimat og ráðgjöf.

24. Nýr þjónustusamningur um áframhaldandi starf Hæfniseturs 
ferðaþjónustunnar undirritaður við atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið.

20. Hæfniþróun markhóps framhaldsfræðslunnar: Lokaráðstefna  
í UP-AEPRO verkefninu. 

25. Örfundur: Uppfærsla á EQM gæðaviðmiðum ráðgjafar kynnt.  

25.-27. Þjálfun í rafrænum kennsluháttum í Com(m)-online 
verkefninu.

26. Ársfundur FA haldinn undir yfirskriftinni: Í takt við tímann? 
Hæfniþróun í atvinnulífinu.

26. Fjögur grafísk kynningarmyndbönd og tvö ný viðtalsmyndbönd 
koma út.

30. Örfundur: Kynning á breytingum á  námskrám FA (Grunnmennt 
og Menntastoðir).

30. Vefurinn Næstaskref.is kynntur á stefnumótunarráðstefnu 
CEDEFOP.

DESEMBER

3. Miðlæg efnisveita fyrir framhaldsfræðsluna, kynning og samtal 
við samstarfsaðila stjórnað af FA.

9. Örfundur: Stafræn hæfni – Skrefinu nær.

10. Lokaskýrsla tilraunaverkefnisins Raunfærnimat á móti 
viðmiðum atvinnulífsins.

11. Raunfærnimat fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu.

14. Örfundur: Námsefni frá Starfsmennt tengt Stafræna hæfnihjólinu.

Pallborð á lokaráðstefnu VISKA verkefnisins á Íslandi.

Pallborð á lokaráðstefnu VISKA verkefnisins í Brussel.

Þjálfun fagaðila í raunfærnimati í mars.






