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Lög um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 
24. gr. Starfsgreinaráð, skipan. 

Ráðherra skipar til fjögurra ára í senn starfsgreinaráð fyrir starfsgreinaflokka eða starfsgreinar. Í starfsgreinaráði skulu eiga 
sæti fimm til níu fulltrúar, þar af tveir til fjórir tilnefndir af samtökum atvinnurekenda, tveir til fjórir af samtökum launþega í 
viðkomandi starfsgreinum og einn fulltrúi tilnefndur sameiginlega af Félagi íslenskra framhaldsskóla og Kennarasambandi 
Íslands. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 
Starfsgreinaráð kýs formann og varaformann úr hópi aðalmanna til tveggja ára í senn. Tilnefningaraðilar greiða kostnað af 
störfum fulltrúa sinna í starfsgreinaráði. [Ráðuneytið]1) greiðir kostnað af sérfræðilegri vinnu við námskrárgerð. 
   1)L. 126/2011, 493. gr.  

26. gr. Fagráð. 
Starfsgreinaráð geta stofnað fagráð fyrir hverja starfsgrein eða starfsgreinaflokka sem eru skipuð fulltrúum einstakra 
starfsgreina og fagkennurum skóla og/eða öðrum sérfræðingum. Fagráð veitir ráðgjöf um nýjungar og þróun starfsgreina á 
viðkomandi sviði og gerir tillögur um sérstök tilrauna- og þróunarverkefni. Starfsgreinaráð móta að öðru leyti reglur um 
verksvið fagráða. 

27. gr. Starfsgreinanefnd, skipun og hlutverk. 
Formenn starfsgreinaráða skipa sérstaka starfsgreinanefnd, ásamt formanni og varaformanni sem eru skipaðir án tilnefningar. 
Hlutverk starfsgreinanefndar er að vera ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í starfsnámi og framkvæmd starfsnáms, að vera 
vettvangur samráðs og samræmingar milli starfsgreinaráða og að veita álit á skiptingu og flokkun starfsgreina milli 
starfsgreinaráða. 

 
Reglugerð um skipan og störf starfsgreinaráða nr. 711/2009 

4. gr. 
Fulltrúar í starfsgreinaráðum. 

 Við val á fulltrúum í starfsgreinaráð skal miða við að tilnefndir séu einstaklingar sem hafa góða þekkingu á 
starfssviði viðkomandi starfsgreinaflokks, hafa reynslu af fræðslustarfsemi á því sviði og þekkja þá stefnu sem mótuð hefur 
verið um þróun starfsnáms er undir ráðið heyrir. 
 Þeir sem tilnefna fulltrúa í starfsgreinaráð skulu gæta fyrirmæla 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla. 

6. gr. 
Verkefni starfsgreinaráða. 

Starfsgreinaráð hafa með höndum eftirtalin verkefni: 
a. að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem námsbrautalýsingar fyrir viðkomandi starfsgreinar byggjast á og 

eru hluti af aðalnámskrá framhaldsskóla, 
b. að gera tillögur um lokamarkmið starfsnáms í samræmi við ramma um hæfniviðmið viðkomandi lokaprófs, 
c. að gera tillögur að námsbrautarlýsingum fyrir einstakar námsbrautir sem framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar, 
d. að setja viðmið fyrir skiptingu náms í skóla og náms á vinnustað, 
e. að gera tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa í starfsnámi á sínu sviði, 
f. að veita umsögn um námsbrautarlýsingar starfsnáms sem einstakir skólar leita eftir staðfestingu á, 
g. að vera ráðgefandi við mat á beiðni einkaskóla um viðurkenningu á starfrækslu starfsnámsbrauta, 
h. að halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms, 
i. önnur verkefni sem ráðherra felur starfsgreinaráði hverju sinni. 

7. gr. 
Verklag starfsgreinaráða. 

 Starfsgreinaráð ákveður skipulag sitt og setur sér verklagsreglur um framkvæmd verkefna sinna, sbr. 6. gr. 
 Við meðferð einstakra mála og í tillögum sínum skal starfsgreinaráð leitast við að hafa samráð og samstarf við 
tilnefningaraðila sína í atvinnulífinu og samtökum þess og efla samstarf skóla og atvinnulífs um málefni starfsmenntunar. 
 Starfsgreinaráð skal leita álits starfsgreina og faghópa sem ekki eiga beina aðild að ráðinu þegar metnar eru 
menntunarþarfir og fjallað er að öðru leyti um starfsmenntun í þeim greinum. Í þessu skyni getur starfsgreinaráð nýtt sér 
heimild um stofnun fagráða, sbr. 26. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla, og skal þá starfsgreinaráð móta reglur um 
verksvið þeirra. 
 Starfsgreinaráð getur falið öðrum aðila en fagráði undirbúning einstakra verkefna eða hluta þeirra, sbr. 6. gr., eða 
óskað eftir því við menntamálaráðherra að skipa hópa eða vinnunefndir til að taka að sér einstök verkefni í umboði ráðsins. 
 Starfsgreinaráð skal fyrir 1. febrúar ár hvert skila skýrslu til menntamálaráðherra um störf sín á síðastliðnu ári. 

 
Reglugerð um sveinspróf nr. 698/2009 

6. gr. 
Sveinsprófsnefndarmenn og kröfur til þeirra. 

Í sveinsprófsnefnd skulu vera þrír iðnaðarmenn úr viðkomandi iðngrein og jafnmargir til vara og skulu þeir skipaðir af 
menntamálaráðherra til allt að fjögurra ára í senn. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir að fengnum tillögum viðkomandi 

starfsgreinaráðs og skal að jafnaði annar vera meistari en hinn sveinn. Einn skal skipaður án tilnefningar og skal hann hafa 
kennslureynslu í viðkomandi iðngrein sé þess nokkur kostur. 
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1. Störf ráðsins 
 
Almennt um ráðið 
 
Skipan ráðsins 
Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði í starfsgreinaráð  2015-2018 
 
Aðalmenn   Staða  Vinnustaður  Tilnefning: 
Nafn 
Lárus Gunnsteinsson  aðalmaður     SA 
Arna Arnardóttir  aðalmaður     SA 
Ása Lára Axelsdóttir  aðalmaður     SA 
Gréta Mjöll Bjarnadóttir aðalmaður     Fél. ísl. framh.  
Guðrún Elín Pálsdóttir aðalmaður    ASÍ 
Sveinn Guðnason  aðalmaður hætti á árinu  ASÍ 
Þorbjörn Guðmundsson aðalmaður    ASÍ 
 
Varamenn   Staða  Vinnustaður  Tilnefning: 
Nafn 
Berglind Magnúsdóttir varamaður    ASÍ 
Drífa Snædal   varamaður    ASÍ 
Guðrún K. Bryndísardóttir varamaður    ASÍ 
Grétar Árnason  varamaður     SA 
Helga Jóhanna Baldursdóttir varamaður    Fél. ísl. framh.  
Guðbjörg K. Ingvarsdóttir varamaður     SA 
Sigurður Björnsson  varamaður    K.Í. 
 
 
 
 
Umsýsluaðili starfsgreinaráðs er IÐAN fræðslusetur og starfsmaður ráðsins er Ingi 
Rafn Ólafsson sviðsstjóri prent- og miðlunarsviðs.  
 
 
Formaður: Lárus Gunnsteinsson 
Varaformaður: Þorbjörn Guðmundsson 
 
 
Mannabreytingar á árinu: 
Sveinn Guðnason sagði sig frá sínu sæti innan ráðsins.  
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2. Upplýsingar um störf ráðsins 
 
 
Fagráð 
Nemaleyfisnefndir eru starfandi í löggildum iðngreinum og eru þær ásamt hópum 
innan stéttarfélagana notaðar sem fagráð.  
 
Tilnefningar í nemaleyfisnefndir í gull- og silfursmíði og klæðskera og kjólasaum: 
 

a. Gull- og silfursmíði 
Aðalmenn 

Ása Gunnlaugsdóttir 
Hans Kristján Einarsson 
Harpa Kristjánsdóttir 

Varamenn 
    Sólborg Sumarrós Sigurðardóttir 
    Jóhannes Arnljóts Ottósson 
 
  Klæðskera og kjólasaumur 
   Aðalmenn 
    Oddný Kristjánsdóttir 
    Laufey Jónsdóttir 
    Katla Sigurðardóttir 
   Varamenn 
    Ása Axelsdóttir 
 
 
 
Fundir ráðsins 
Starfsárið 2016 voru haldnir 3 fundir: 
 
16. janúar hjá IÐUNNI fræðslusetri 
29. ágúst hjá IÐUNNI fræðslusetri 
15. desember hjá IÐUNNI fræðslusetri 
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3. Verkefni á árinu 
 
Starfalýsingar og hæfnikröfur 
Ekki voru unnar neinar starfalýsingar að þessu sinni. Fyrir liggur að gera þarf slíkar 
hæfnikröfur fyrir gullsmiði. Kanna þarf einnig innan ráðsins hvort fleiri hæfnikröfur 
starfa sem heyra undir ráðið.  
 
Umsagnir um námsbrautir 
Leitað var til starfsgreinaráðs vegna mats á námi í bæklunarskósmíði. Þó starfsheitið 
bæklunarskósmiður sé ekki lögverndað leggur ráðið áherslu á að menntun liggi til 
grundvallar þegar einstaklingur kallar sig bæklunarskósmið. Nám í bæklunarskósmíði 
er viðbótarnám á framhaldsskólastigi, tekur að jafnaði tvö ár og er ekki kennt á 
Íslandi. Ráðið leggur til að umsækjandi leggi reynslu sína og menntun til mats við 
skóla erlendis sem kenna þetta fag. 
 
Önnur verkefni  
 
Nýr aðili í sveinsprófsnefnd í skósmíði 
Logi Arnar Sveinsson skósmiður sagði sig úr sveinsprófsnefnd fyrir stuttu. Lagt er til 
að Hólmfríður Högnadóttir komi inn sem varamaður.   
 
Tilnefningar í nemaleyfisnefndir 
Sjá að ofan aðila tilnefnda í nemaleyfisnefnd. 
 
Námskrá fyrir iðnmeistaranám frá Tækniskólanum 
Lögð var fram námskrá fyrir iðnmeistaranám til  skoðunar. Lokafrágangur var ekki 
kláraður fyrir árslok 2016.  
 
Kynning frá hönnun og handverk  
Sunneva Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri Hönnunar og handverks kynnti fyrir 
ráðsliðum stöðu íslenskrar hönnunar. Hún taldi hönnun vera á nokkuð háu plani hér á 
landi. Þó ber skugga á að framleiðsla á hönnuninni er í talsverðu magni erlendis. 
Gríðarleg tækifæri séu ónýtt í þessum geira.  
 
Ferilbækur 
Ljóst er að ferilbækur vantar í skósmíði og söðlasmíði. Skoða þarf hvernig hægt er að 
leysa úr því. Lárusi Gunnsteinssyni var falið að vinna í því verkefni.  
 
Raunfærnimat 
Erna Arnardóttir náms- og starfsráðgjafi hjá IÐUNNI fræðslusetri kynnti 
raunfærnimat fyrir ráðsliðum og möguleika starfsfólks í iðnaði.   
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4. Lokaorð formanns – stöðumat og sýn 
 
 
Lokaorð formanns.  
 
Fundað var þrisvar sinnum árið 2016. Vel var mætt á alla þessa fundi og góðar 
umræður. Ráðsliðar fengu mjög athyglisverða kynningu frá náms- og starfsráðgjafa 
hjá IÐUNNI fræðslusetri um raunfærnimat og fyrirkomulag á því. Það var verulega 
áhugavert og greinilega gott starf þar í gangi.  
 
Óskað var eftir að ráðið sendi umsögn og athugasemdir um námskrá meistara í 
hönnunar og handverksgreinum. Ráðið tók þetta til vinnslu en kláraði ekki sína 
umsögn fyrir áramót.  
Fengu ráðsliðar kynningu frá ritara um vefina namogstorf.is og verknam.is - fannst 
ráðsliðum þessir vefir áhugaverðir og aðgengilegir.  
 
Viðvarandi niðurskurður á fjármagni til starfsmenntunar gerir það að verkum að 
gæðum þessa náms hrakar stöðugt. Bóknám er ódýrara og því gert hærra undir höfði. 
Valdefla þarf  starfsgreinaráð en staðan er sú í dag að það er í raun valdlaust gagnvart 
skólum og menntamálayfirvöldum. Þó stjórnvöld beri kostnað af starfsemi 
starfsgreinaráða  eru meðlimir ráðanna allir í sjálfboðavinnu. Gera þarf gangskör í því 
að endurskoða valdsvið og hlutverk starfsgreinaráða.  
 
 
 
 
Reykjavík, 23. maí. 2017, 
 
 
Lárus Gunnsteinsson  
Formaður starfsgreinaráðs hönnunar – og handverksgreina 
 


