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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: 
Georg Páll Skúlason  Formaður Grafía   ASÍ 
Sölvi Sveinbjörnsson  Varaform Umslag  SA 
Stefán Hrafn Hagalín (hættur)  -   -   - 
Kalman Le Sage de Fonteney    -   ASÍ 
Kristján Ari Arason    Borgarholtsskóli K. Í.  
Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir  Marel   SA 
 
Varamenn   Staða  Vinnustaður  Tilnefning: 
Bjargey Gígja Gísladóttir   Tækniskólinn  K. Í. 
Hrafnhildur Ólafsdóttir   -   ASÍ 
Hrönn Jónsdóttir    -   ASÍ 
Lárus Karl Ingason    -   SA 
Rakel Pálsdóttir    Samtök Iðn.  SA 
Sigrún Eva Ármannsdóttir   Advania  SA 
 
 
Umsýsluaðili starfsgreinaráðs er  
IÐAN fræðslusetur 
Vatnagörðum 20 
104 Reykjavík 
starfsmaður ráðsins: Ingi Rafn Ólafsson  
 
 
Formaður: Georg Páll Skúlason 
Varaformaður: Sölvi Sveinbjörnsson 
 
 
Mannabreytingar á árinu: 
Stefán Hrafn Hagalín hætti störfum hjá prentsmiðjunni Odda og hefur því hætt 
í starfsgreinaráðinu. 
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2. Upplýsingar um störf ráðsins 
 
 
Fagráð 
Nemaleyfisnefndir eru starfandi í öllum löggildum greinum, í bókbandi, ljósmyndun, 
prentun og prentsmíði. Allar þessar nefndir hafa virkni sem fagráð. Til þeirra er leitað 
með álitaefni sem koma upp í ráðinu. 
 
 
 
Fundir ráðsins 
Starfsárið 2016 voru haldnir þrír fundir í ráðinu. Formaður og starfsmaður unnu 
saman að málefnum ráðsins milli funda. 
   
Staður og dagsetning funda 

2. febrúar fyrsti fundur ársins haldin hjá IÐUNNI fræðslusetri, Vatnagörðum 20 
8. mars fundur SUF, haldinn að Stórhöfða 31. 
19. apríl fundur hjá IÐUNNI fræðslusetri sem féll niður vegna dræmrar þátttöku.  
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3. Verkefni á árinu 
 
Starfalýsingar og hæfnikröfur 
Árið 2012 voru skrifaðar hæfnikröfur og starfalýsingar fyrir starfsgreinar ráðsins. 
Þessa vinnu þyrfti að taka upp og endurskrifa á næstunni.  
  
Umsagnir um námsbrautir 
 
Umsögn um nám í hagnýtri margmiðlun 
Borgarholtsskóli hefur unnið námsbrautarlýsingu fyrir nám í hagnýtri fjölmiðlun á 
fjórða hæfniþrepi, viðbótarnám við framhaldsskóla, og er brautarlýsing í 
staðfestingarferli hjá Námsmatsstofnun.  
 
Námið ætti að vera framhaldsnám á framhaldsskólastigi. Fullt nám í 
Margmiðlunarskólanum er tveggja ára nám, 120 fein og útskrifast nemendur sem 
margmiðlunarfræðingar. Námið í margmiðlun við BHS er 72 fein og þar er líka bent 
á að nemendur verði margmiðlunarfræðingar. Ekki er ljóst af gögnum hvort námið sé 
framhaldsnám úr margmiðlun eða hvort nemendur með almennt stúdentspróf geti 
stundað þetta nám. Allir áfangar eru á 4. þrepi.  
  
Umsögn um nám á kvikmyndabraut 
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra  hefur unnið námsbrautarlýsingu fyrir nám í 
kvikmyndagerð á öðru hæfniþrepi (framhaldsskólapróf) og er brautarlýsing í 
staðfestingarferli hjá Námsmatsstofnun.  
 
Námsbrautin er ekki starfsnámsbraut og þar að leiðandi ekki forsendur til að meta 
hana. Er þetta undanfaranám fyrir kvikmyndatækni eða annað nám í kvikmyndagerð? 
 
Önnur verkefni  
 
Námsskrá í meistaranámi - fagreinar 
Send var tillaga að námsskrá í meistaranámi frá meistaraskóla Tækniskólans. Ekki 
hefur náðst lending  í ráðinu um þetta mál. Umræða var talsverð í ráðinu að staða 
fámennra iðngreina væri fyrir borð borin þar sem það er vandkvæðum bundið að 
bjóða upp á faggreinar fyrir lítinn hóp nemenda. Vinna þarf út frá þessu sjónarmiði. 
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4. Lokaorð formanns – stöðumat og sýn 
	

 Heildarmat á störfum ráðsins á liðnu ári 

Starfsemi ráðsins hefur verið heldur dræm undanfarið. Mæting á boðaða fundi hefur 
ekki verið til fyrirmyndar. Meðal annars féll niður fundur s.l. vor vegna slælegrar 
mætingar. 

Þó hefur tekist að afgreiða þau mál sem kallað hafa á formlega afstöðu ráðsins.  

Rætt var á fundi ráðsins hvort kanna ætti áhuga á að sameina starfsgreinaráð í 
rafiðngreinum og upplýsinga- og fjölmiðlagreinum. Fyrir liggur að ákveðin skörun er 
á greinum tengdum þessum ráðum s.s. grafískri vinnslu, hljóð- og myndvinnslu, auk 
kvikmyndagerðar. 

 

Verkefni næsta árs og framtíðarsýn 

Hæfnikröfur starfa voru síðast skrifaðar árið 2012. Talsvert miklar breytingar hafa átt 
sér stað í tækjakosti og starfsumhverfi í okkar greinum. Ráðlegt væri að hefja þessa 
vinnu aftur.  
 
Vinna þarf að samstarfi og jafnvel sameiningu starfsgreinaráða í rafiðngreinum og 
upplýsinga- og fjölmiðlagreinum með það að markmiði að draga úr skörun og tryggja 
að aðilar komi að úrlausn mála sem hagsmuni hafa af framvindu greinanna.  
 
 
 
Reykjavík, 18. maí 2017, 
 
Georg Páll Skúlason 
Formaður starfsgreinaráðs upplýsinga- og fjölmiðlagreina 
 


