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1. Inngangur 

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina starfar skv. lögum um framhaldsskóla nr. 

92 / 2008 og reglugerð nr.  711 / 2009 um skipan og störf starfsgreinaráða.  Hlutverk 

ráðsins er að vera , ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á framhaldsskólastigi.   

2. Störf ráðsins 

2.1. Almennt um ráðið 

Í starfsgreinaráði bygginga og mannvirkjagreina eiga sæti 9 fulltrúar og eru varmamenn 

þeirra 9 talsins.  Ráðið var skipað í janúar 2010 og var skipun ráðsins framlengd um eitt 

ár árið 2013. Eftirtaldir eiga sæti í ráðinu: 

Aðalmenn : 

Eyjólfur Bjarnason, tilnefndur af SA. 

Friðrik Ágúst Ólafsson, tilnefndur af SA. 

Guðmundur Ómar Guðmundsson, tilnefndur af ASÍ. 

Þorsteinn V. Sigurðsson, tilnefndur af SA. 

Jón Ingi Ingimundarson tilnefndur af ASÍ. 

Ólafur S. Magnússon tilnefndur af ASÍ. 

Már Guðnason, tilnefndur af ASÍ. 

Stefán Jónsson, tilnefndur af SA. 

Þórarinn Eggertsson, tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Varamenn : 

Finnbjörn A. Hermannsson, tilnefndur af ASÍ. 

Heimir Þ. Kristinsson , tilnefndur af ASÍ. 

Helgi Pálsson , tilnefndur af ASÍ. 

Sigurgeir Sveinsson tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, tilnefndur af SA  

Sveinn Pálsson, tilnefndur af SA. 

Þorkell Gunnarsson, tilnefndur af SA 
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Stjórn ráðsins var sem hér segir: 

Formaður: Guðmundur Ómar Guðmundsson, fulltrúi ASÍ 

Varaformaður: Friðrik Á. Ólafsson, fulltrú SA 

Ritari: Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR 

fræðsluseturs 

2.2. Upplýsingar um störf ráðsins 

Á árinu 2014 voru haldnir 3 fundir í ráðinu sem teljast vera fundir nr.  105 – 107 frá því 

ráðið var stofnað.  Voru allir fundir vel sóttir og umræður jafnan líflegar.  Helstu mál til 

umfjöllunar voru þessi. 

Hæfnikröfur iðnmeistara byggingastjóra. 

Lokadrögum að starfslýsingu og hæfnikröfum fyrir iðnmeistara og byggingastjóra var 

skilað til mennta- og menningarmálaráðuneytisins í lok árs 2013. Ráðuneytið gerði 

nokkrar breytingar á tillögum ráðsins.  Gerður var samanburður á tillögum ráðsins og 

breytingum ráðuneytisins og farið var yfir þær á fundi.   Formanni og ritara var falið að 

ljúka málinu í samræmi við þær tillögur sem fyrir liggja.  Lögð var áhersla á að allir 

meistarar í bygginga- og mannvirkjagreinum geti hlotið meistararéttindi án þess að þurfa 

að taka viðbótarnám til byggingastjóra. 

Fundur með Tækniskólanum. 

Ráðið fundaði með fulltrúum Tækniskólans.  Á þeim fundi kynnti skólameistari núverandi 

skipulag og framtíðarsýn skólans.  Einnig kynnti skólastjóri byggingatækniskólans drög að 

nýrri námsbraut í húsasmíði.  Heldur léleg aðsókn hefur verið að grunndeild, veggfóðrun 

og múraraiðn en aukinn áhugi á húsgagnasmíði.  Einnig hefur nokkuð verið spurt um 

nám í bólstrun. Verulegar breytingar voru gerðar á húsnæði skólans og var það gert 

opnara en nú er.  

Hæfnikröfur í plast- og plastbátasmíði. 

Ráðið fékk til umsagnar drög að hæfnikröfum og starfslýsingu í plast- og plastbátasmíði. 

Var óskað eftir umsögnum þriggja fyrirtækja í plastiðnaði um þær.  Þau gerðu ekki 

athugasemdir við námið eða framsetningu þess.  Í framhaldi fór ritari í starf með 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu um nokkra uppstokkun á tillögunum.  Voru þær 

síðan lagðar fyrir ráðið sem gerði ekki frekari athugasemdir.  
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Vinna við námskrá í húsasmíði. 

Sigurgeir Sveinsson kynnti ráðinu vinnu við nýja námsskrá í húsasmíði sem var unnin í 

samvinnu FVA, FB og Tækniskólans.  Lagt var fram minnisblað um verkefnið og skýrsla 

um AT -  námsbrautir.  Einnig var dreift kynningarglærum vegna verkefnisins.  Urðu 

nokkrar umræður um málið en ekki ályktað sérstaklega um það. 

Starfsgreinanefnd MMR 

Formaður gerði grein fyrir starfi starfsgreinanefndar mennta- og menningarmálaráðu- 

neytisins.  Á síðasta fundi nefndarinnar 2013 var kynnt skýrsla OECD um starfsmenntun á 

Íslandi.  Einnig var haldinn fundur þar sem starfsgreinaráðin kynntu það starf sem farið 

hefur fram í þeim.  Er mikill samhljómur starfsgreinanefndarmanna um að ráðuneytið 

hafi ekki unnið úr þeim málum eins og vera ber.  

Vinnustaðanám  

Ráðinu barst erindi frá ráðuneytinu þar sem óskað er eftir að ráðið taki málefni 

vinnustaðanáms til umfjöllunar.   Var þess farið á leit að ráðið geri tillögur um hvernig 

bregðast megi við þeim vanda að nemendur komast ekki í vinnustaðanám. 

Ráðið boðaði til fundar þar sem þetta mál var tekið til umfjöllunar ásamt hvítbók 

menntamálaráðherra um framhaldsskólann.  Til fundarins voru boðuð fagráð í öllum 

greinum og sviðsstjórn bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR.  Í framhaldi af fundinum 

var ráðuneytinu skrifað bréf þar sem fram komu hugmyndir og tillögur ráðsins varðandi 

þann vanda að nemendur komist ekki í vinnustaðanám.  

Hvítbók 

Efnt var til fundar 19. nóvember 2014 með öllum fagráðum starfsgreinaráðs og 

sviðsstjórn bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR.   Þar voru lagðar fram spurningar 

sem verkefnishópur um starfsmenntun hefur lagt fyrir ráðið.  Fjölluðu fagráðin um 

spurningarnar og var í framhaldinu  gerð samantekt sem senda var ráðuneytinu sem svör 

við spurningunum.   

Skipunarmál ráðsins 

Skv. bréfi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu var skipunartími ráðsins 

framlengdur um 1 ár til loka janúar 2015.  Guðmundur Ómar Guðmundsson formaður  

ráðsins ákvað að láta af störfum í ráðinu.  Þar sem skipunartíma ráðsins var mjög 

skammur var ákveðið að tilnefna ekki nýja aðila til setu heldur kallaðir inn varamenn.  

Friðrik Á. Ólafsson gengdi hlutverki formanns út skipunartímann.  
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2.3. Helstu samstarfsaðilar og samstarf við þá.  

Helstu samstarfsaðilar ráðsins eru IÐAN fræðslusetur, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, framhaldsskólar, Samiðn og Samtök iðnaðarins. 

Samstarfið við IÐUNA fræðslusetur hefur verið gott.  IÐAN hefur annast umsjón með 

starfsemi ráðsins og sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs er ritari og starfsmaður 

ráðsins. IÐAN hefur á að skipa mörgum starfsmönnum sem hafa sérhæft sig til úrlausnar 

á verkefnum sem m.a. snúa að starfsemi ráðsins. Fundir ráðsins voru haldnir í húsnæði 

IÐUNNAR.  Samstarf við aðra aðila hefur einnig verið gott.  Einnig hefur verið leitað eftir 

áliti hagsmunaaðila í ýmsum málum. 

2.4. Mat á stöðu starfsmenntar í málaflokknum.  

Vegna hins mikla samdráttar sem varð í bygggingariðnaði á árunum 2008 – 2010 

reyndist nemum í bygginga- og mannvirkjagreinum örðugt að komast í vinnustaðanám. 

Ráðið hefur lagt fram tillögur varðandi úrbætur í þeim efnum.  Með auknum umsvifum í 

iðnaðinum hefur nemum reynst auðveldara að fá pláss í vinnustaðanámi.  Við umfjöllun 

um nýjar námsbrautalýsingar í bygginga- og mannvirkjagreinum þarf að huga að því að 

ekki verði dregið úr vægi vinnustaðanáms í náminu. 

Allt fram til ársins 2013 dró  verulega úr skráningum nýnema í nám í bygginga- og 

mannvirkjagreinum en svo virðist að á árinu 2014 hafi orðið viðsnúningur og fjölgaði 

nemendum á námsamningum í bygginga- og mannvirkjagreinum um 53% í heild frá fyrra 

ári.  Er það jákvæð þróun og er þess vænst að hún muni halda áfram. 

Einnig fjölagði þeim sem þreyttu sveinspróf í bygginga- og mannvirkjagreinum um 35% í 

heild frá fyrra ári. 

Fjöldi námssamninga í byggingariðnaði árin 2004 - 2013 

Ár 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Húsasmíði 130 126 161 180 169 95 80 79 73 65 102 

Húsgagnasmíði 1 2 4 8 7 1 1 1 7 5 6 

Málaraiðn 31 17 16 20 28 11 7 23 12 11 14 

Múraraiðn 16 12 8 7 17 8 11 9 8 3 12 

Pípulagnir 31 41 56 46 33 28 23 29 18 22 27 

Veggf.og dúkl. 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
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Fjöldi sveinsprófa í byggingariðnaði árin 2004 - 2013 

 Ár 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Húsasmíði 100 127 125 127 225 185 154 86 94 54 78 

Húsgagnasmíði 3 1 0 5 4 2 3 2 0 7 4 

Málaraiðn 20 19 20 15 20 30 20 21 15 9 15 

Múraraiðn 2 15 16 11 11 10 12 9 7 7 4 

Pípulagnir 27 19 33 54 33 46 36 36 25 14 21 

Vegg, og dúk. 2 0 0 2 3 2 2 1 0 0 1 
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3. Ársreikningur 

Starfsemi ráðsins fór fram í samræmi við rammasamning sem gerður hefur verið við 

mennta- og menningarmálaráðuneytið.  Notkun fjármuna var sem hér segir.  

Kostnaðarliður Upphæð kr. 

Veitingar og húsnæði fyrir fundi  144.200 

Undirbúningur funda, ritun fundargerða o.fl. 292.400 

Prentun gagna, pappír, ritföng, tóner o.fl. 35.600 

Þjónusta bókara, fjársýsla og endurskoðun 26.500 

Umsagnir, almenn þjónusta við mmrn og starfsgreinanefnd 296.300 

Samtals kr. 795.000 

 

4. Lokaorð formanns 

Ársskýrsla þessi hefur verið sett fram til að gera í stuttu máli grein fyrir þeim verkefnum 

sem ráðið hefur unnið á s.l. ári. 

4.1. Heildarmat á störfum ráðsins á liðnu ári  

Það er mat formanns ráðsins að þau verkefni sem unnið hefur verið að á árinu hafi rennt 

fleiri og nýjum stoðum undir nám í byggingariðngreinum.   Ráðið hefur lokið við gerð 

starfslýsinga og hæfniskrafna fyrir allt nám í byggingaiðngreinum. Það er von ráðsins að 

með þessum áfanga hafi verið lagður grunnur að starfi Iðn- og verkmenntaskólanna við 

endurskoðun og gerð nýrra námsbrautarlýsinga fyrir greinarnar.   Aðilar sem komið hafa 

að starfi ráðsins hafa lagt mikla áherslu á mikilvægi vinnustaðanáms og þeirrar þjálfunar 

sem nemar fengju í því. 

Eins og undanfarin ár hefur samstarf ráðsmanna hefur verið gott og einhugur um þær 

ákvarðanir sem ráðið hefur tekið.  

Nú hefur starfsgreinaráðið starfað frá árinu 1996.  Ráðið hefur allan tíman verið skipað 

fulltrúum launamanna, atvinnurekenda og skólamanna í greinunum og átt gott samstarf 

við ráðuneyti menntamála. Sú samsetning ráðsins og tengingin við ráðuneytið hefur 

verið styrkur allrar umræðu og ákvarðanatöku í ráðinu. 
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4.2. Verkefni næsta árs og framtíðarsýn  

Helstu verkefni ráðsins á árinu 2015 verða væntanlega þessi: 

- Að veita umsagnir um nýjar námsbrautalýsingar fyrir nám í bygginga- og 

mannvirkjagreinum frá framhaldsskólum. 

- Koma námsferilsbókum byggingagreina í notkun.  

- Skipa ný fagráð.  

- Skipa fleiri nemaleyfisnefndir og virkja þær. 

- Að endurskoða innihald sveinsprófa og vinna að uppbyggingu sveinprófsbanka fyrir 

byggingagreinar.  

- Að veita umsagnir vegna mats og viðurkenningar menntunar erlendra 

iðnaðarmanna.  

- Hafa gott samstarf við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

- Að hafa gott samstarf við nýja Menntamálastofnun. 

- Að hafa gott samstarf við Iðuna – fræðslusetur og framhaldsskóla sem sinna námi 

nema í byggingariðnaði.  

 

 


