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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 meðal annars 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 varamenn 

þeirra 9 talsins.  Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipaði eftirtalda  í ráðið sbr. 24. 

grein laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla í febrúar 2015 og er skipunin til fjögurra ára. 

Aðalmenn : 

Eyjólfur Bjarnason, tilnefndur af SA. 

Finnbjörn A. Hermannsson, tilnefndur af ASÍ. 

Jón Sigurðsson, tilnefndur af SA. 

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir, tilnefnd af SA. 

Þorsteinn V. Sigurðsson, tilnefndur af SA. 

Ólafur S. Magnússon tilnefndur af ASÍ. 

Sigurður Bessason, tilnefndur af ASÍ. 

Vilhjálmur Þór Grétarsson, tilnefndur af ASÍ. 

Þórarinn Eggertsson, tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Varamenn : 

Ágúst Pétursson, tilnefndur af SA.  

Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af ASÍ. 

Friðrik Ágúst Ólafsson, tilnefndur af SA. 

Hallgrímur Gunnar Magnússon, tilnefndur af ASÍ. 

Heimir Þ. Kristinsson , tilnefndur af ASÍ. 

Helgi Pálsson , tilnefndur af ASÍ. 

Sigurgeir Sveinsson tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Valdimar Bjarnason, tilnefndur af SA 
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Þorkell Gunnarsson, tilnefndur af SA 

Stjórn ráðsins var sem hér segir: 

Formaður: Katrín Dóra Þorsteinsdóttir, fulltrúi SA 

Varaformaður: Finnbjörn A. Hermannsson, fulltrúi ASÍ. 

Ritari: Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR 

fræðsluseturs 

2.2. Upplýsingar um störf ráðsins 

Á árinu 2015 voru haldnir 3 fundir í ráðinu sem teljast vera fundir nr.  108 – 110 frá því 

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

umfjöllunar voru þessi. 

Verkefni ráðsins 

Fjallað var um verkefni  og verklag starfsgreinaráða eins og þau eru skilgreind í reglugerð 

nr. 711/2009 um skipan og störf starfsgreinaráða.   Ráðið taldi þörf á nánari upplýsingum 

úr ráðuneytinu um hvaða  verkefni ráðið gæti vænst að fá og skriflegar upplýsingar um 

þær áherslubreytingar í starfi starfsgreinaráðanna sem ráðuneytið kynnti á 

sameiginlegum fundi þeirra.  Einnig var safnað gagnlegum vefslóðum og efni frá fyrra 

tímabili til að nýir nefndarmenn geti sett sig inní verkefnin. Þar voru hæfnisviðmiðin 

sérstaklega nefnd. 

Formaður, varaformaður og ritari áttu fund með mennta- og menningarmálaráðu-

neytinu þar sem umfjöllunar voru væntanleg verkefni ráðsins.  Fram kom á þeim fundi  

að samskipti starfsgreinaráðanna við menntamálayfirvöldu myndu að mestu fara fram í 

gegnum Menntamálastofnun. 

Ráðið ræddi um hlutverk sitt m.v. gildandi lög og reglugerðir og urðu ráðsliðar sammála 

um að áhugavert væri að skoða þau út frá því hvort einhver tækifæri væru til breytinga 

sem gætu orðið til góðs fyrir þróun bygginga- og mannvirkjagreinanna umfram það sem 

nú er.  

Námsbrautarlýsing um plasttæknibraut 

Ráðið fjallað um námsbrautalýsingar á plasttæknibraut á hæfniþrepi 2 og plastbátasmíði 

á hæfniþrepi 3 frá Fjölbrautskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki.  Starfsgreinaráð var 

beðið um að meta skipulag og inntak námsins með tilliti til lýsinganna og hæfnikrafna 

starfanna.   Ákveðið var að leita til aðila sem hefði sérfræðiþekkingu í greininni til að fara 

yfir lýsingarnar og gefa álit sitt á þeim.   Ráðið samþykkti umsögn sem formaður og ritari 

tóku saman sem var send til til Menntamálastofnunar. 
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Námskrá bygginga- og mannvirkjagreina 

Ráðinu hafa bárust til kynningar drög að námskrá bygginga- og mannvirkjagreina sem 

unnin var í samstarfi Tækniskólans (TS), Fjölbrautaskólans í Breiðholti (FB) og 

Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi (FVA).  Þórarinn Eggertsson sem kom að gerð 

námskrárinnar kynnti helstu breytingar frá fyrri námskrá.  Skv. drögunum er gert ráð 

fyrir að nokkrar breytingar verði gerðar á fyrirkomulagi námsins þannig að 

vinnustaðanámið verði verulega stytt.  Nokkrar umræður urðu um námskrárdrögin og 

ljóst að ekki mundi nást sátt um námskrána eins og hún lítur út í dag en ekki ályktað. 

Námskráin hefur ekki verið lögð fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið eða 

Námsmatsstofnun og því ekki komið til formlegrar umsagnar hjá ráðnu.   

Fram kom að Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi 

hefðu hafið tilraunakennslu í húsasmíði skv. námskrá sem kynnt var á síðasta fundi 

ráðsins.  Hafa skólarnir fengið leyfi hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til að 

hefja tilraunakennsluna.   

Starfsgreinanefnd 

Formaður ráðsins sótti fundi sem haldnir voru á vegum starfsgreinanefndar en hana 

skipa formenn starfsgreinaráða.  Formaður ráðsins sótti einnig fundi undirbúningshóps 

fyrir fundi starfsgreinanefndarinnar. 

Innleiðing tilskipunar 2013/55/EB um br. á tilsk. 2005/36/EB um viðurkenningu  

faglegrar menntunar. 

Ráðið fór yfir glærur sem kynntar voru á fundi mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

15. september um innleiðingu tilskipunar 2013/55/EB. Ákveðið var að óska er eftir 

frekari skýringum og hvað breytingar m.v. núverandi fyrirkomulag þessi innleiðing muni 

þýða fyrir bygginga- og mannvirkjagreinar.  Einnig hvort að til standi Ísland gefi  út 

alþjóðlegt prófskírteini fyrir sitt fólk í bygginga- og mannvirkjagreinum. 

2.3. Helstu samstarfsaðilar og samstarf við þá.  

Helstu samstarfsaðilar ráðsins eru IÐAN fræðslusetur, Menntamálastofnun, 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.  Leitað hefur verið eftir áliti 

hagsmunaaðila í ýmsum málum. 



6 
 

2.4. Mat á stöðu starfsmenntar í málaflokknum.  

Samkvæmt upplýsingum frá framhaldsskólum sem kenna bygginga- og 

mannvirkjagreinar hefur nemum fjölgað nokkuð undanfarin ár.  Svo virðist að með 

auknum umsvifum í bygginga- og mannvirkjagreinum hafi nemum einnig reynst 

auðveldara en áður að fá pláss í vinnustaðanámi.  Á á árinu 2015 var fjöldi 

námssamninga og sveinsprófa svipaður og árið áður en þá hafði orðið veruleg fjölgun frá 

fyrri árum. 

Fjöldi námssamninga í bygginga- og mannvirkjagreinum árin 2005 – 2015 

Ár 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Húsasmíði 126 192 264 169 95 77 79 73 65 102 90 

Húsgagnasmíði 2 2 9 7 1 1 1 7 5 6 12 

Málaraiðn 17 33 33 28 11 8 23 12 11 14 17 

Múraraiðn 12 23 21 17 8 12 9 8 3 12 18 

Pípulagnir 41 71 76 66 28 23 29 18 22 27 24 

Veggfóðrun 1 7 4 3 1 0 1 0 0 1 0 
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Fjöldi sveinsprófa í bygginga- og mannvirkjagreinum árin 2005 – 2015 

Ár 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Húsasmíði 127 124 127 253 199 170 92 94 54 78 73 

Húsgagnasmíði 1 0 5 6 2 2 3 0 7 4 7 

Málaraiðn 19 20 15 21 35 25 23 15 9 15 4 

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

Pípulagnir 19 33 54 57 49 39 37 25 14 21 18 

Veggfóðrun 0 0 2 3 4 2 1 0 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Húsasmíði

Húsgagnasmíði

Málaraiðn

Múraraiðn

Pípulagnir

Veggfóðrun



8 
 

3. 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. 

3.1. Heildarmat á störfum ráðsins á liðnu ári  

Nýskipað SBM fór hægt og rólega af stað. Aðeins ein námsskrár barst til ráðsins með 

formlegum hætti. Það eru námskrá í plasttæknibraut. 

Það er mat formanns ráðsins að mikilvægt sé að endurskoða sveinspróf í greinunum út 

frá þörfum atvinnulífsins. Ferilbókin er mikilvægt til að byggja upp traust og gjöfult 

samstarfs milli skóla og atvinnulífsins, nemendum og öllu samfélaginu til hagsbóta. 

Væntanlega verða fleiri verkefni borin undir ráðið á næst ári en það er mat formanns að 

miklu máli skiptir að fundin verði lausn á þeirri óvissu sem ríkir í starfsmenntamálum. Þar 

er td. lögleiðing ferlibókar í samvinnu skóla og atvinnulífs og það að nemendur séu á 

ábyrgð skólanna þar til sveinsprófi lýkur fyrstu skrefin á réttri braut. 

3.2. Verkefni næsta árs og framtíðarsýn  

Helstu verkefni ráðsins á árinu 2016 verða væntanlega þessi: 

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

mannvirkjagreinum frá framhaldsskólum. 

- Koma námsferilsbókum byggingagreina í notkun.  

- Að endurskoða innihald sveinsprófa  

- Að veita umsagnir vegna mats og viðurkenningar menntunar erlendra 

iðnaðarmanna.  

- Að viðhalda góðu samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

- Að viðhalda góðu samstarfi við nýja Menntamálastofnun. 

- Að viðhalda góðu samstarfi við Iðuna – fræðslusetur og þeim framhaldsskólum 

sem sinna námi nema í byggingariðnaði.  

 

 


