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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 
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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. 

 

 

1. Störf ráðsins 
 

Almennt um ráðið 
 

Skipan ráðsins 

Mennta- og menningarmálaráðherra skipaði í starfsgreinaráð  2015-2019. 

 
Aðalmenn   Staða  Vinnustaður  Tilnefning: 

Lilja Sæmundsdóttir  Formaður Félag hársnyrtisveina ASÍ 

Hulda Hafsteinsdóttir    Medulla  SA 

Agnes Guðjónsdóttir    GK snyrtistofa  Félag ísl. snyrtifr. 

Svana Björk Hjartardóttir Varaform. Dimmalimm  Félag ísl. snyrtifr. 

Hafdís Grétarsdóttir    Tækniskólinn  Félag ísl. framh. skóla  

 

Varamenn   Staða  Vinnustaður  Tilnefning: 

Sigríður Hannesdóttir       ASÍ 

Jón A. Sveinsson    Quest hair  SA 

Áslaug Traustdóttir       Félag ísl. snyrtifr. 

Berglind Alfreðsdóttir    Comfort snyrtist. Félag ísl. snyrtifr. 

Hildur Salína Ævarsdóttir   VMA   KÍ 

 

 

Umsýsluaðili starfsgreinaráðs er: 

IÐAN fræðslusetur 

Vatnagörðum 20 

104 Reykjavík 

Starfsmaður ráðsins er: Fjóla Hauksdóttir 

 

 

Formaður er: Lilja K. Sæmundsdóttir 

Varaformaður er: Svana Björk Hjartardóttir 
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2. Upplýsingar um störf ráðsins 
 

Fagráð 

Sveinsprófs- og nemaleyfisnefndir eru virkar og starfandi í báðum greinum. Til þeirra 

er leitað með álitaefni sem koma upp í ráðinu. Þessar nefndir starfa því sem fagráð. Þá 

er leitað til fagaðila sé þess þörf. Einnig er Valdísar Axfjörð fræðslufulltrúa hjá IÐUNNI 

fræðslusetri ráðgefandi um málefni er snúa að umsóknum um sveinspróf og 

nemasamningum. 

 

Fundir ráðsins 

Á starfsárinu 2018 voru haldnir 4 fundir í ráðinu - allir fundirnir voru hjá IÐUNNI 

fræðslusetri í Vatnagörðum 20, Reykjavík. Fundartími var frá kl. 8:30-10:00. Vel var 

mætt á alla fundir ráðsins.  

 

Dagsetningar á fundum ráðsins 2018 voru:  

 

1. 5. mars. kl. 8:30-10:00. 

2. 30. apríl. kl. 8:30-10:00. 

3. 5. nóvember. kl. 8:30-10:00. 

4. 26. nóvember. kl. 8:30-10:00. 

5. Formaður sótti alla fundi hjá Starfsgreinanefnd. 

6. Einnig voru haldnir sér upplýsingarfundir fyrir hvora grein fyrir sig vegna 

námskráa. 

 

3. Verkefni á árinu 
 

Starfalýsingar og hæfnikröfur 

 

Á árinu voru hæfnikörfur endurskoðaðar fyrir hárnsyrtiiðn og blæstri bætt við. 

Uppfærsla var send til Menntamálastofnunar. Ekki þótti ástæða til að endurskoða 

hæfnikröfur í snyrtifræðinni en sú vinna fór fram 2016. 
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Umsagnir um námsbrautir 

  

1. Námsbraut í snyrtifræði. Starfsgreinaráð samþykkti námsbrautina eftir að hafa 

fengið greinagóð svör frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti um að bæta úr þeim 

athugasemdum sem ráðið gerði. Námsmatsstofnun hafnaði námsskránni. 

2. Námsbraut Tækniskólans í hársnyrtiiðn. Brautin var óvart samþykkt af 

ráðuneytinu og var gerð athugasemd við MMS vegna þess, þar sem ekki allir 

verknámsskólar komu að gerð hennar. Ekki var búið að klára samkomulag 

varðandi vinnustaðanám/starfsþjálfunarmál milli atvinnulífs og skóla. 

3. Meistaranám – tilraunaútgáfa VMA 2017. Ráðið hafnaði námsskránni á þeim 

forsendum að námið þyrfti að vera meira í takt við nútímann og að engar 

breytingar hefðu komið fram nema að búið var að setja hana í hæfni-leikni-

færni form. Auk þess var ekki samræming í hugtakanotkun.  

4. Hársnyrtibraut VMA. Brautinni var hafnað þar sem ekki var tekið tillit til 

athugasemda sem bent var á síðast þegar brautin var yfirfarin. 

 

 

Önnur verkefni  

 

1. Endurnýjun og tilskipanir í sveinsprófsnefnd í hársnyrtiiðn og snyrtifræði. 

2. Tilnefnt var í nemaleyfisnefnd í snyrtifræði. 

3. Niðurstöður úr sveinsprófum í báðum greinum voru ræddar og hvort að þörf 

væri á breytingum. 

4. Trúnaðarbrestur í sveinsprófsnefnd í hársnyrtiiðn tekin fyrir.  

5. Kynning frá MMS – Þóra og Ragnhildur. 

6. Námsferilbók, margar umræður um stöðu bókarinnar. 

Unnar verklagsreglur vegna starfsþjálfunarsamninga í hár- og snyrtigreinum sem að 

ráðuneytið hafnaði. 

7. Ágreiningur milli Félags fótaaðgerðafræðinga og Fjölbrautaskólans í Breiðholti 

ræddur. Beðið eftir frekari upplýsingum. 

8. Upplýsingar frá Starfsgreinanefnd og vinnu hennar gerð skil.  
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4. Lokaorð formanns – stöðumat og sýn 
 

Starfsgreinaráð snyrtigreina fundaði reglulega á árinu 2018 og voru störf ráðsins með 

hefðbundnu sniði. Formaður sótti einnig fundi í starfsgreinanefnd ásamt því að sitja í 

undirbúningshóp nefndarinnar. Nokkur mál komu inn á borð ráðsins. Meðal annars 

varð trúnaðarbrestur í sveinsprófi í hárnsyrtiiðn. Þegar ráðuneytið óskaði eftir 

tilnefningu í sveinsprófsnefnd var horft til atviksins og nýir aðilar tilnefndir. 

 

Á árinu hitti ráðið formenn sveinsprófsnefnda í báðum greinum. Ánægjulegt var að sjá 

að tveir snyrtifræðisveinar ásamt hársnyrtisveini voru tilnefndir til Nýsveinaverðlauna 

Iðnaðarmannafélagsins sem fór fram 9. febrúar sl. 

 

Ráðið skilaði inn umsögnum vegna námsbrauta sem höfuð borist, sem og að tilnefna í 

sveinsprófsnefndir og í nemaleyfisnefnd snyrtifræðinga.  

 

Námskrár í hársnyrtiiðn eru almennt ekki samþykktar og telur ráðið það valda óþarfa 

flækjustigi í nokkrum þáttum t.d. eins og við útreikning á tímum og gerð 

starfsþjálfunarsamninga. Námskrá Tækniskólans var samþykkt áður en búið var að fara 

endalega yfir hana af öllum aðilum. Þess vegna taldi ráðið að best væri að gera 

verklagsreglur, eins konar vinnuramma, til að auðvelda nemendum, meisturum, 

skólum og IÐUNNI fræðslusetri að vinna eftir. Verklagsreglurnar fengust ekki 

samþykktar af ráðuneytinu en sú ákvörðun var vissulega ákveðin vonbrigði. 

 

Á árinu voru haldin tvö sveinspróf í báðu greinum: 

 

Hársnyrtiiðn: 

Próf Fjöldi próftaka Stóðust próf Féllu 

Vorönn 32 24 8 

Haustönn 20 15 5 

 

Snyrtifræði: 

Prófdagur Fjöldi próftaka Stóðust próf Féllu 

Vorönn 12 10 2 

Haustönn  10 10 0 
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Við höldum svo áfram að vinna að hagsmunum snyrtigreina á komandi ári. 
 

Lilja K. Sæmundsdóttir - formaður  

 

 

 

Reykjavík, 14. maí 2018 

Fjóla Hauksdóttir  


