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Reykjavík, 18. janúar 2023 

 

Ágæti próftaki. 

 

IÐUNNI-fræðslusetri, hefur borist umsókn þín um töku sveinsprófs í bifvélavirkjun.  

 

Umsóknin hefur verið yfirfarin og samþykkt.  

 

Vegna fjölda þátttakenda verða þrír hópar. Hópur 1; fimmtudaginn 16. febrúar, 

hópur 2; föstudaginn 17. febrúar og hópur 3,  laugardaginn 18. febrúar nk.  Prófið 

verður haldið í Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík  í húsnæði IÐUNNAR.  

 

Hver próftaki hefur fengið úthlutaðan prófdag í tölvupósti.  
 

Prófið hefst kl. 08:00. Próftakar eiga að mæta á prófstað kl. 07:45.  

 

Í boði er undirbúningsnámsskeið fyrir umsækjendur. Tvö námskeið eru í boði að þessu 

sinni, fyrsta námskeiðið verður haldið dagana 10. og 11. febrúar og  annað námskeiðið 

verður haldið dagana 10. og 12. febrúar  – Um sama námskeið er að ræða, en 

mismunandi dagsetningar.  Nánari upplýsingar inná www.idan.is 

 

Námskeiðsgjald er: 25.000 kr – hámarksfjöldi er 10 próftakar pr. námskeið. 

 

Skráning er hjá IÐUNNI fræðslusetri á: www.idan.is  

 

Próftakar eiga þess kost að kynna sér aðstæður á prófstað í samráði við Sigurð S. Indriðason 

s.590-6400 starfsmann IÐUNNAR hafi þeir ekki komið áður í húsnæði IÐUNNAR. 

 

Próftakar eru minntir á að taka með sér viðeigandi vinnufatnað og öryggisskó. 

Notkun farsíma er bönnuð á prófstað að viðlögðum brottrekstri. 

 

Eftirfarandi eru upplýsingar og leiðbeiningar fyrir próftaka sem ætla að gangast undir 

sveinspróf í bifvélavirkjun. Þessu bréfi er ætlað að auðvelda próftökum undirbúning og einnig 

til að þeir hafi lágmarks upplýsingar um prófið, framkvæmd þess og til hvers er ætlast af 

próftaka við úrlausn verkefna. Stutt lýsing á verklegum þáttum er einungis til að leiðbeina og 

er alls ekki tæmandi.  

 

1.  Prófið er fjórþætt eins og að neðan greinir. Nokkur verkefni koma í hlut allra próftaka.  

 

2.  Próftaki fær ákveðinn tíma til að leysa hvert verkefni. Prófdómari skráir tíma við upphaf 

og lok verks. Undantekningalaust verður próftaki að hætta vinnu við verkefni um leið og 

gefinn verktími er liðinn. Athugið að rúmur tími er ætlaður til úrlausna. 

 

 

 

 

 

 

3.  Ekki er ætlast til að próftakar komi sjálfir með verkfæri. 

 

http://www.idan.is/
http://www.idan.is/
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4.  Próftakar fá að vita áður en þeir fara af prófstað hvort þeir hafa náð prófi eða ekki. Ekki 

verður um nákvæma einkunn að ræða þar sem útreikningur hefur ekki farið fram. 

 

IÐAN fræðslusetur býður sveinsprófstökum náms- og starfsráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafar 

geta meðal annars aðstoðað einstaklinga vegna prófkvíða.   

                                         

Þeir aðstoða einnig þá sem þurfa sérúrræði við próftöku svo sem vegna lesblindu og þarf þá 

að framvísa viðeigandi gögnum vegna þess fyrir 10. febrúar nk. Frekari upplýsingar fást hjá 

náms- og starfsráðgjöfum IÐUNNAR fræðsluseturs í síma 590-6400. Einnig er hægt að senda 

tölvupóst á radgjof@idan.is 

 

 

 

f.h. formanns sveinprófsnefndar í bifvélavirkjun 

Helga B. Hallgrímsdóttir 
Sími: 590-6400 
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