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Byggingagreinar Málm- og véltækni Matvælagreinar

Hönnunargreinar

Snyrtigreinar Ra�ðngreinar Grafískar og tölvugreinar

Bílgreinar Viltu vita meira?

?

HVAR VILT ÞÚ VERA
EFTIR FJÖGUR ÁR?
Verður þú í skemmtilegu og vel launuðu starfi 

sem að auki gefur þér kost á háskólanámi?
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Það er jafnan spennandi tími þegar nýtt kennslutímabil hefst hjá IÐUNNI fræðslusetri og víst að 
haustönn 2017 verður þar engin undantekning. Miklar breytingar eru í farvatningu og hefur m.a. nýr 
vefur IÐUNNAR verið tekinn í notkun. Með tilkomu vefsins batnar aðgengi að upplýsingum um 
námskeið og þjónustu IÐUNNAR til muna. IÐAN býður nú einnig í fyrsta skipti aðgang að „mínum síðum” 
sem innihalda upplýsingar um námskeið og námsferla félagsmanna. Samhliða nýjum vef hefur nýtt og 
öflugt bókunarkerfi verið tekið í notkun.

Yfir 150 námskeið eru auglýst í námsvísi IÐUNNAR á þessari önn og kennir þar ýmissa grasa. Sú breyting 
hefur orðið á skipan efnis í námsvísinum að kaflinn um námskeið fyrir alla er nú fremstur í röðinni, við 
hvetjum alla til að kynna sér vel efni hans. Í námsvísinum má einnig finna gagnlegar upplýsingar um 
námskeiðin og framkvæmd þeirra. Líkt og endranær býður IÐAN einnig fyrirtækjum upp á námskeið 
sérsniðin að þeirra þörfum. Námskeið sem boðið eru uppá í fjarnámi eru sérstaklega merkt í námsvísi og 
stefnum við að því að fjölga þeim jafnt og þétt.

Ég vil nota þetta tækifæri til að vekja sérstaka athygli á fróðlegum morgunverðarfundum um fjórðu 
iðnbyltinguna. Við hefjum leikinn þann 28. september nk. en þá mætir til okkar Ólafur Andri Ragnarsson, 
aðjúnkt við HR og fjallar um hugtakið fjórða iðnbyltingin. Morgunverðarfundirnir eru fjórir að tölu og 
verða haldnir að Vatnagörðum 20. Við bjóðum alla velkomna. Þeim verður einnig streymt á Netinu.

Venju samkvæmt hvet ég alla til að fylgja IÐUNNI fræðslusetri á Facebook og skrá sig á póstlistann okkar. 
Við sendum reglulega út fréttir af námskeiðum okkar og þjónustu og stundum getur verið gott að fá 
áminningu um áhugavert fræðslutilboð. 

 

Bestu kveðjur,

Hildur Elín Vignir, 
framkvæmdastjóri IÐUNNAR fræðsluseturs.

INNGANGUR
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Býður IÐAN upp á náms- og starfsráðgjöf? 
Náms- og starfsráðgjafar IÐUNNAR bjóða upp á margvíslega 
ráðgjöf tengda námi og starfi. Meðal annars er boðið upp á 
einstaklingsviðtöl, ferilskráargerð, sérúrræði í sveinsprófi og 
raunfærnimat. Bókaðu viðtal með tölvupósti á netfangið 
radgjof@idan.is eða með því að hringja í 590 6400. 

Hvernig skrái ég mig á námskeið? 
Skráning á öll námskeið fer fram á vef IÐUNNAR www.idan.is,  
í tölvupósti til idan@idan.is eða í síma 590 6400. Á heimasíðu 
er einnig yfirlit yfir öll námskeið sem eru í boði á hverri önn. 

Hvar eru námskeiðin haldin? 
Helstu kennslu- og námskeiðsstaðir eru: IÐAN fræðslusetur 
Vatnagörðum 20, Reykjavík, Endurmenntun Háskóla Íslands, 
Tækniskólinn í Reykjavík og Hafnarfirði, Borgarholtsskóli, 
Menntaskólinn í Kópavogi, Landbúnaðarháskóli Íslands, 
Reykjanesbær, Selfoss, Akranes, Ísafjörður, Akureyri, 
Egilsstaðir, Reyðarfjörður, Sauðárkróur, Húsavík og 
Vestmannaeyjar. 

Hvernig er námsmat og mætingareglur?
Gert er ráð fyrir 100% mætingu á námskeið nema annað 
sé sérstaklega tekið fram. Þegar um er að ræða próf eða 
formlegt námsmat á námskeiði er það tiltekið með 
námskeiðslýsingu. Hver kennslustund er 60 mínútur.

Hvað kostar á námskeiðin? 
Verð á námskeiðum eru alltaf tvö. Fullt verð greiða þeir 
sem ekki eru aðilar að IÐUNNI, þ.e. ekki er greitt af þeim í 
endurmenntunarsjóði IÐUNNAR (gjaldið er greitt af 
vinnuveitanda). Lægra verðið er fyrir þá sem greitt er af í 
endurmenntunarsjóði. IÐAN veitir upplýsingar um stöðu 
hvers og eins ef óskað er. 

Hverjir eru aðilar að IÐUNNI fræðslusetri? 
Starfsmenn í iðngreinum sem greitt er af 
símenntunargjald sem rennur til IÐUNNAR. Gjaldið er 
greitt af vinnuveitanda í samræmi við kjarasamninga.

Gagnlegar upplýsingar
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Er fjarnám í boði hjá IÐUNNI?
IÐAN býður upp á fjarnám á völdum námskeiðum. Óski 
þátttakandi eftir því að vera í fjarnámi þarf að hafa 
samband við IÐUNA í síma 590 6400 eða idan@idan.is og 
taka það fram sérstaklega. Þeir sem ætla sér að vera í 
fjarnámi þurfa að hafa góða nettengingu, vefmyndavél 
og hljóðnema.

Get ég fengið ferðastyrk? 
Ferðastyrkur er eingöngu veittur vegna námskeiða hjá 
IÐUNNI. Greitt verður lægsta flugfargjald vegna ferðalags 
frá heimabyggð til námskeiðsstaðar. Ökutækjastyrkur er 
7.000 kr. til þeirra sem búa í 40 km. fjarlægð eða fjær frá 
námskeiðsstað. Ökutækjastyrkur er 11.500 kr. þeim til 
handa sem búa 120 km eða lengra frá námskeiðsstað. 
Ökutækjastyrkur er 17.000 kr. til þeirra sem búa í 250 km. 
fjarlægð eða fjær frá námskeiðsstað. Athugið að þetta á 
einungis við um þá aðila sem greitt er af 
endurmenntunargjald. 

Hvað gerist ef ég forfallast? 
Ef skráður þátttakandi mætir ekki og boðar ekki forföll 
með sólarhrings fyrirvara, áskilur IÐAN sér rétt til að krefja 
hann um helming af námskeiðsgjaldi. Ef þátttakandi þarf 
frá að hverfa vegna ófyrirsjáanlegra orsaka greiðir hann 
fyrir námskeiðið en getur lokið því næst þegar það er 
haldið, sé laust sæti. 

Hægt er að láta vita um forföll í síma 590 6400 eða á 
idan@idan.is utan opnunartíma.

Hvað með félagsmenn án atvinnu? 
Félagsmönnum okkar sem eiga rétt á atvinnuleysisbótum 
er bent á að athuga rétt sinn hjá Vinnumálastofnum áður 
en þeir koma á námskeið. Vinnumálastofnun styrkir 
þátttakendur til setu á námskeiðum IÐUNNAR. 

Hvað með eldri félagsmenn og öryrkja? 
Félagsmenn, sem greitt hefur verið af endurmenntunargjöld 
og komnir eru á eftirlaunaaldur eða eru öryrkjar geta sótt 
námskeið IÐUNNAR án þess að greiða námskeiðsgjald. Þeir eru 
beðnir að taka það sérstaklega fram við skráningu. Þetta á ekki 
við um réttindanámskeið eða námskeið sem IÐAN kaupir af 
öðrum.

Hvernig fæ ég viðurkenningu á erlendri 
starfsmenntun?

IÐAN fræðslusetur liðsinnir einstaklingum sem hafa aflað sér 
starfsmenntunar á framhaldsskólastigi erlendis og starfsreynslu 
í eftirfarandi greinum samkvæmt samningi við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið: bíliðngreinum, bygginga- og 
málmiðngreinum, prentiðnaði, matvæla- og veitingagreinum, 
hönnunar- og handverksgreinum og snyrtigreinum. Allar 
frekari upplýsingar eru á vef IÐUNNAR www.idan.is

Ert þú félagsmaður í Rafiðnaðarsambandinu? 
Félagsmenn í Rafiðnaðarsambandinu geta sótt námskeið hjá 
IÐUNNI fræðslusetri á félagsverði Rafiðnaðarskólans. Hafir þú 
áhuga á því að sækja námskeið, þarft þú að hafa samband við 
Rafiðnaðarskólann til að kanna rétt þinn og fá samþykki fyrir 
því að setja skólann sem greiðanda. Skráðu þig síðan á 
viðkomandi námskeið og reikningurinn verður sendur á 
Rafiðnaðarskólann sem síðan sendir þér reikning fyrir þínum 
hluta námskeiðsgjaldsins. Hið sama gildir um félagsmenn 
IÐUNNAR sem hafa áhuga á að sækja námskeið hjá 
Rafiðnaðarskólanum.

 Fylgdu okkur á 

facebook
# idanfraedslusetur



8

Náms- og starfsráðgjafar IÐUNNAR fræðsluseturs bjóða upp á margvíslega  
ráðgjöf tengda námi og starfi. Meðal annars er boðið upp á einstaklingsviðtöl, 
ferilskráargerð, sérúrræði í sveinsprófi og raunfærnimat. 
Bókaðu viðtal á netfangið radgjof@idan.is eða í síma 590 6400.

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjöf
Ert þú að velta fyrir þér námi eða starfi? IÐAN býður upp á margvíslega 
ráðgjöf um nám og störf ásamt raunfærnimati fyrir einstaklinga.

Farið er með öll erindi sem trúnaðarmál.

Hlutverk náms- og starfsráðgjafar IÐUNNAR er að veita einstaklingum 
margvíslegan stuðning og er markmið ráðgjafarinnar að stuðla að 
auknum árangri og vellíðan í námi og starfi.

Náms- og starfsráðgjöfin sinnir:

• Raunfærnimati

• Fyrirtækjaþjónustu

• Aðstoð við gerð ferilskrár

• Námstækni

• Ráðgjöf um prófkvíða, streitu og sjálfstyrkingu

• Ráðgjöf um náms- og starfsval

• Sérúrræðum í sveinsprófi

• Kynningum á iðn- og starfsnámi

• Ráðgjöf við atvinnuleitendur

Raunfærnimat
Raunfærnimat er leið til að meta þá færni og þekkingu sem öðlast 
má á vinnumarkaði. Matið getur mögulega stytt nám og verið 
hvatning til að ljúka því. Skilyrði fyrir þátttöku í raunfærnimati eru 
23 ára aldur og 3 ára staðfest starfsreynsla í viðkomandi grein. 
Þessi leið hefur skilað góðum árangri þar sem margir þátt-
takendur raunfærnimatsins hafa haldið áfram námi og lokið 
sveinsprófi að loknu matinu.

Frekari upplýsingar um raunfærnimat og næstu verkefni er hægt 
að nálgast á www.idan.is/raunfaernimat.

Sérúrræði í sveinsprófi 
og prófkvíði
Einstaklingur sem óskar eftir sérúrræði í sveinsprófi skal hafa 
samband við náms- og starfsráðgjafa og skila inn greiningu eða 
vottorði frá þar til bærum sérfræðingi. Einnig býðst sveins-
prófstökum að leita til náms- og starfsráðgjafa vegna undir-
búnings sveinsprófa og prófkvíða.
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Kynningarfundur

Raunfærnimat
Hefur þú starfað við  

iðngrein og vilt ljúka námi?

Allar frekari upplýsingar á 
www.raunfaernimat.is

Viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa

Færniskráning

Matsviðtal hjá fagaðila

Áætlun um námslok
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Námssamningar 
Iðnnámi er skipt í vinnustaðanám og nám í 
skóla. Tilgangur vinnustaðanáms er að efla 
þekkingu, færni og skilning nema á verkþáttum 
námsins. Að loknu vinnustaðanámi á neminn að 
hafa öðlast þá færni sem þarf til að standast 
sveinspróf. Gera þarf námssamning ekki seinna 
en mánuði eftir að vinna hefst hjá meistara í 
faginu. Nemendur verða að vera orðnir 16 ára til 
að mega fara á námssamning.

Sveinspróf 
Sveinspróf eru haldin a.m.k. einu sinni á ári í hverri 
iðngrein ef næg þátttaka næst. Þegar nemi hefur 
útskrifast úr skóla og lokið samningsbundnu 
vinnustaðanámi getur hann sótt um sveinspróf. 
Með umsókninni þarf að fylgja afrit af 
burtfararskírteini úr skóla og lífeyrissjóðsyfirlit til að 
staðfesta vinnustaðanám skv. námssamningi. 
Próftaki sem óskar eftir sérúrræði í sveinsprófi þarf 
að koma í viðtal til náms- og starfsráðgjafa.

Námssamningar 
og sveinspróf
IÐAN fræðslusetur hefur umsjón með gerð námssamninga og framkvæmd 
sveinsprófa fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytisins í 
bygginga- og mannvirkjagreinum, matvæla- og veitingagreinum, 
málmiðngreinum, upplýsinga- og fjölmiðlagreinum, snyrtigreinum, 
hönnunar- og handverksgreinum og bíliðngreinum.
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Réttur til styrkja 
Fyrirtæki sem greiða endurmenntunargjöld 
til IÐUNNAR og eru í skilum, eiga rétt á að 
sækja um fræðslustyrk vegna starfstengdra 
námskeiða. Fái fyrirtæki styrk eru ekki veittir 
einstaklingsstyrkir hjá því fyrirtæki fyrir sama 
námskeið. 

Upphæð styrkja  
Að jafnaði styrkir IÐAN 50% af kostnaði við 
fræðsluaðila vegna kennslu. Áskilinn er réttur 
til lægra hlutfalls styrks ef reikningur 
fræðsluaðila þykir óeðlilega hár í samanburði 
við kostnað hjá sambærilegum 
fræðsluaðilum eða ef verkefnin eru ekki 
eingöngu bein fræðsla eða þjálfun. Ekki er 
veittur styrkur vegna ferðakostnaðar, 
salarleigu eða veitinga. Virðisaukaskattur 
fræðsluaðila, þar sem hann er reiknaður, er 
undanskilinn í útreikningum. 

Hámarks upphæð styrkja 
Styrkur til fyrirtækis getur orðið að hámarki 
20% af greiddum iðgjöldum til IÐUNNAR á s.l. 

almanaksári. Styrkurinn skal þó ekki vera 
hærri en sem nemur 50% fræðslukostnaðar. 

Fylgigögn með umsókn 
Umsókn er rafræn og sótt skal um á attin.is. Ef 
ekki er búið að halda námskeiðið þarf að 
fylgja tilboð fræðsluaðila með upplýsingum 
um fræðsluna og áætlaðan markhóp (þ.e. 
hvaða starfsgreinar) innan fyrirtækisins. Þegar 
sótt er um námskeið, sem hefur verið haldið, 
þarf að fylgja afrit af reikningi fræðsluaðila 
ásamt lista yfir þátttakendur með nöfnum, 
kennitölum og stéttarfélagsaðild. Reikningur 
fræðsluaðila þarf að vera stílaður á kennitölu 
fyrirtækisins. 

Fræðslustjóri að láni 
Settu fræðslumálin í markvissan farveg með 
þínu starfsfólki. Verkefnið byggist á að lána út 
fyrirtækjum ráðgjafa sem er sérhæfður í 
fræðslu á vinnustað. Ráðgjafinn fer yfir 
fræðslu- og þjálfunarmál og gerir greiningu á 
þörfum þeirra í samvinnu við stjórnendur og 
starfsfólk. Út frá greiningunni er unnin 

fræðslu- og símenntunaráætlun sem leggur 
grunn að markvissri símenntun starfsmanna. 

Óski fyrirtæki eftir að fá fræðslustjóra að láni 
skerðir greiðsluþátttaka í því rétt fyrirtækja til 
fræðslustyrkja til samræmis við þá hámarks-
upphæð sem fyrirtækið getur sótt um. 

Þau fyrirtæki sem greiða starfsmenntaiðgjöld 
í IÐUNA fræðslusetur, Landsmennt, Starfsafl, 
Rafiðnaðarskólann, Starfsmenntasjóð 
verslunar- og skrifstofufólks, 
Starfsmenntasjóð verslunar eða 
Verkstjórasamband Íslands geta fengið styrk 
fyrir fræðslustjóra að láni.

Samvinna um umsókn 
Fyrirtæki geta sótt um styrk til IÐUNNAR ein 
og sér eða í samvinnu við önnur fyrirtæki, 
fræðsluaðila og/eða stéttarfélög sem aðild 
eiga að IÐUNNI, í gegnum vefinn attin.is.

Fyrirtækjastyrkir IÐUNNAR fræðsluseturs



13

Hverjir eiga rétt á styrk?
Rétt til að sækja um styrk eiga fyrirtæki og stofnanir sem uppfylla 
almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og 
starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemendur í starfsnámi. 
Þeir skulu hafa á að skipa hæfum tilsjónaraðila sem ber ábyrgð á 
námi nemanda á vinnustað. 

Aðeins eru veittir styrkir til náms- eða starfsþjálfunar í greinum á 
grundvelli aðalnámsskrár framhaldskóla. Um er að ræða löggiltar 
iðngreinar og heilbrigðis-, félags- og umönnunargreinar.

Veittir eru styrkir til þeirra sem uppfylla skilyrði; grunngjald fyrir 
hverja viku sem nemandi er í vinnustaðanámi. Styrkupphæðin 
fyrir árið 2017 hefur verið ákveðin kr. 12.000 á viku. Styrkur fyrir 
hvern nema er veittur að hámarki til 48 vikna fyrir árið allt, þó 
aldrei lengur en sem nemur þeim heildartíma sem krafist er í 
vinnustaðanámi fyrir viðkomandi nám.

Styrkir til vinnustaðanáms eru veittir á grundvelli ákvörðunar um 
framlög á fjárlögum hvers árs. Fjárhæð styrkja ræðst því af 
framlögum á fjárlögum til málaflokksins og eftirspurn. Stjórn 
vinnustaðanámssjóðs tekur ákvörðun um veitingu styrkja og 
hefur eftirlit með nýtingu fjármuna sjóðsins.

Skilyrði úthlutunar
Almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og 
starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemendur í starfsnámi. 
Þeir skulu hafa á að skipa hæfum tilsjónaraðila með náminu og 
námssamningur og starfsþjálfunarsamningur skulu vera 
fyrirliggjandi. 

Hvar er sótt um styrk?
Sækja þarf um í gegnum umsóknarkerfi Rannís á vefnum www.
rannis.is.

Vinnustaðanámssjóður
Markmið styrkja til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar er að hvetja fyrirtæki og 
stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af 
námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi 
samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. 
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Námskeið fyrir alla

EINYRKJAR OG VERKTAKAR

Reiknað endurgjald
Þeir einstaklingar sem eru með sjálfstæðan rekstur eiga að reikna 
sér endurgjald (laun) fyrir vinnu sína. Eins og með önnur laun 
gilda ákveðnar reglur um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
tryggingagjald og iðgjald í lífeyrissjóð. Á námskeiðinu er farið 
ítarlega yfir þessi atriði ásamt fleiri þáttum.

Kennari: Katrín Helga Reynisdóttir,  
 eigandi Profito bókhaldsstofu.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 8. nóvember,  
 kl. 17.00 - 20.00.

Fullt verð: 8.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.500 kr.

Vinsamlegast athugið að á sumum námskeiðum er fjöldi 
þátttakenda takmarkaður og því þarf að skrá sig tímanlega.

EINYRKJAR OG VERKTAKAR

Virðisaukaskattur
Ertu með rekstur á eigin kennitölu eða lítið fyrirtæki? Á 
námskeiðinu er gefið greinagott yfirlit yfir helstu lög og 
reglugerðir sem varða virðisaukaskatt. Þátttakendur fá svör við 
algengum spurningum, s.s. hvað er virðisaukaskattur og af hverju 
er hann reiknaður? Þetta er nauðsynlegt námskeið fyrir alla þá 
sem eiga að skila virðisaukaskatti af sínum rekstri.

Kennari: Katrín Helga Reynisdóttir,  
 eigandi Profito bókhaldsstofu.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 18. október,  
 kl. 17.00 - 20.00.

Fullt verð: 8.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.500 kr.
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ALLIR

Stjórnun fyrir nýja stjórnendur
Námskeiðið er fyrir nýja stjórnendur og leiðtoga. Skoðað verður 
hvað einkennir jákvæðar fyrirmyndir á sviði stjórnunar. Hugað 
verður að stefnumótun og markmiðssetningu og hvað einkennir 
stefnumiðaða stjórnun.

Kennari: Kristín Baldursdóttir, Cand Oecon,  
 MA og MPA.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Þriðjudagur 26. og fimmtudagur  
 28. september, kl. 8.30 - 12.00. 

Fullt verð: 54.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 33.000 kr.

ALLIR

Hlutverk hópstjórans/vaktstjórans
Að stjórna fólki í fyrsta sinn reynist fólki mis erfitt. Námskeiðið fjallar 
um alla helstu þætti í stjórnun starfsmanna á vinnustað og fá 
þátttakendur tækifæri til að tengja ólík hlutverk við sín eigin störf.

Kennari: Kristinn Óskarsson,  
 framkvæmdastjóri hjá Securitas.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Miðvikudagur 8. nóve., kl. 8.30 - 12.00.

Fullt verð: 30.700 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 18.000 kr.

EINYRKJAR OG VERKTAKAR

Bókhald fyrir smærri rekstur
Námskeiðið er ætlað einyrkjum eða verktökum með smærri rekstur 
sem vilja sjá um eigið bókhald. Námskeiðið er verklegt og er unnið í 
bókhaldskerfinu Regla. Námskeiðið er fyrir byrjendur. Farið verður 
yfir tilganginn með færslu bókhalds og grunnatriði útskýrð, lög um 
bókhald og reglugerðir, lánardrottna og skuldunauta og færslu 
bókhalds og afstemmingar. Einnig er farið í hvernig virðisauka-
skattur er gerður upp, launabókhald og rekstrar- og efna-
hagsreikning. Góður undafari þessa námskeiðs er námskeiðið um 
virðisaukaskatt sem haldið er 18. október hjá IÐUNNI. 

Kennari:  Katrín Helga Reynisdóttir,  
 eigandi Profito bókhaldsstofu.

Staðsetning:  IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tímar:  Mánudagarnir 30. október,  
 6., 13. og 27. nóvember og 
 miðvikudagurinn 29. nóvember,  
 kl. 17.00-21.00.

Fullt verð: 48.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 24.000 kr.

Fáðu reglulega sendan tölvupóst með fréttum  
og upplýsingum um áhugaverð námskeið eða  
aðra viðburði.  www.idan.is/postlisti

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTA

NÝTT NÁMSKEIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐ
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ALLIR

Íbúðaskipti  
- meiri upplifun, minni kostnaður
Gætirðu hugsað þér að ferðast um heiminn án þess að greiða 
krónu fyrir gistingu? Viltu fá meiri upplifun út úr ferðalögum 
þínum? Íbúðaskipti verða sífellt vinsælli, enda bæði hagkvæm og 
skemmtileg leið sem gefur aukin tækifæri til ferðalaga.

Kennari: Snæfríður Ingadóttir,  
 ferðalangur með meiru.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Miðvikudagur 11. október,  
 kl. 19.30 - 22.00.

Fullt verð: 13.100 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

 

ALLIR

Árangursrík framsögn og tjáning
Á þessu námskeiði verður byggð upp tækni til að ná frekari 
árangri í því að halda fyrirlestur og tala fyrir framan hóp. Í gegnum 
markvissar æfingar öðlast þátttakendur meira öryggi í framkomu 
og geta byggt upp persónulegan frásagnarstíl eftir sínum þörfum.

Kennari: Þórey Sigþórsdóttir leikkona  
 og raddkennari.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Miðvikudagur 4.  og mánudagur  
 9. október, kl. 13.00 - 16.00.

Fullt verð: 31.400 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 19.000 kr.

FYRIR ALLA SEM TAKA Á MÓTI NEMUM

Móttaka nema
Aðferðum markþjálfunar er beitt í því skyni að að efla meistara og 
tilsjónarmenn í að taka á móti nýnemum og fylgja þeim eftir þar 
til þeir hafa lokið þjálfun. Þátttakendur búa til áætlun yfir þjálfun 
nema frá fyrsta degi til loka þjálfunar, setja markmið og fylgja 
markmiðum og áætlun eftir. Fjallað verður um nærveru í 
þjálfuninni s.s. hvernig á að spyrja nema spurninga um efnið sem 
farið hefur verið yfir, fá nema til að taka ábyrgð á þjálfun sinni og 
skilja efnið.

Kennari: Kennari frá IÐUNNI fræðslusetri.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 16. október  
 kl. 08.00 - 16.00.

Fullt verð: 39.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 13.900 kr.

NÁMSKEIÐ FYRIR ALLA

ALLIR YFIR 50 ÁRA

Fjörefni fyrir 50+
Markhópurinn er fólk sem er á þriðja æviskeiðinu, þ.e. yfir 
fimmtugt og er tilbúið til að að takast á við ný verkefni, nýjar 
áskoranir og ný tækifæri. Allir eru velkomnir sem vilja hamingju-
fjörefni inn í líf sitt.

Kennari: Ragnhildur Vigfúsdóttir, markþjálfi  
 og Edda Björgvinsdóttir leikkona.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Fimmtudagur 19. október  
 kl. 17.00 - 20.00 og mánudagarnir  
 6., 13., 20. og 27. nóv., kl.19.30 - 21.30.

Fullt verð: 40.600 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 24.000 kr.

ALLIR   

Fjármál við starfslok
Fróðlegt og gagnlegt námskeið um það sem mikilvægast er að 
hafa á hreinu þegar starfsævi lýkur. Vandlega verður farið yfir þær 
breytingar sem vefjast fyrir mörgum, svo sem varðandi 
Tryggingastofnun, lífeyrismál, skatta og sparnað.

Kennari: Björn Berg Gunnarsson, fræðslustjóri 
 Íslandsbanka og VÍB.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Laugardagur 14. okt. kl. 10.00 - 13.00.

Fullt verð: 14.200 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

ALLIR

Hvatning og starfsánægja  
– áhrif stjórnenda
Hvers vegna er starfsánægja mikilvæg? Á námskeiðinu er leitast 
við að varpa ljósi á hvað drífur starfsmenn áfram. Fjallað er um 
áhrif gilda og menningar á starfsandann. Komið er inn á þá þætti 
sem stuðla að bættum starfsanda og það viðhorf sem er 
eftirsóknarvert.

Kennari: Kristinn Óskarsson,  
 framkvæmdastjóri hjá Securitas.

Staðsetning: Endurmenntun HÍ, Dunhaga 7.

Tími: Fimmtudagur 12. október,  
 kl. 8.30 - 12.30.

Fullt verð: 33.700 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 20.000 kr.

NÝTT NÁMSKEIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐ
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SVEINSPRÓFSNEFNDIR

Árangursrík stjórnun
Markmiðið með námskeiðinu er að veita leiðsögn við að stjórna 
árangursríkum fundum. Verkfæri markþjálfunar eru notuð til að fá 
hugmyndir og skoðanir allra fram í samræðum. Lykilatriði tekin fyrir 
og stjórnandinn fær verkfæri til að undirbúa sig fyrir fundi. Fjallað 
verður meðal annars um eftirfylgni og ábyrgðarsvið fundarmanna.

Kennari: Kennari frá IÐUNNI fræðslusetri.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 1. nóvember,  
 kl. 13.00 - 15.00.

Fullt verð: 10.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: Endurgjaldslaust.

SVEINSPRÓFSNEFNDIR

Að semja próf
Á námskeiðinu efla þátttakendur verklag við gerð prófspurninga. 
Þegar próf er samið þarf m.a. að hafa í huga ólíkar gerðir 
prófatriða, sem hvert hefur sinn tilgang í ljósi markmiða og 
námsþátta.

Kennari: Kennari frá IÐUNNI fræðslusetri.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 4. október,  
 kl. 13.00 - 15.00.

Fullt verð: 10.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: Endurgjaldslaust.
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Bifvélavirkjun, 
bílamálun og bifreiðasmíði

BIFVÉLAVIRKJAR

Lofthemlar EBS
Farið yfir rafstýribúnað (EBS) sem tengist virkni hemlakerfa í 
stórum ökutækjum. Verklegar æfingar.

Kennari: Hreinn Ágúst Óskarsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Mánudagur 20. og þriðjudagur  
 21. nóvember, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFREIÐASMIÐIR - BIFVÉLAVIRKJAR - BÍLAMÁLARAR

Plastviðgerðir
Mótun plastefna við smíði hluta í yfirbyggingar. Hver er 
efnauppbygging hitafastra og hitadeigra plastefna og hvernig má 
greina gerð plastefna. Verklegar æfingar í samsetningu og 
viðgerðum plasthluta.

Kennari: Helgi Guðmundsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 24. og laugardagur  
 25. nóvember, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 86.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 22.500 kr.
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BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR - BÍLAMÁLARAR

Rúður ökutækja
Skoðað ýmislegt sem varðar gerðir og gæði rúða og vinnu við 
rúður. Farið yfir hvernig rúður eru teknar úr og settar í bíl. Gerðar 
æfingar í skiptum á rúðum.

Kennari: Valur Helgason.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Laugardagur 18. nóvember,  
 kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFREIÐASMIÐIR - BIFVÉLAVIRKJAR

Rafbílar - VW og AUDI
Skoðuð virkni og gerð helstu íhluta og búnaðar VW og AUDI 
rafbíla og tengitvinnbíla. Hvernig er hagkvæmast að reka og nota 
þessa bíla. Sérstök áhersla er lögð á öryggi og fjallað um hættur 
við vinnu og viðhald rafbifreiða. Verklegar æfingar í bílum.

Kennari: Guðmundur Viðar Hreinsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 14. og miðvikudagur  
 15. nóvember, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BÍLGREINASVIÐ
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BIFREIÐASMIÐIR - BIFVÉLAVIRKJAR

Rafbílar - Nissan og Renault
Skoðuð virkni og gerð helstu íhluta og búnaðar Nissan og Renault 
rafbíla. Hvernig er hagkvæmast að reka og nota þessa bíla. Sérstök 
áhersla er lögð á öryggi og fjallað um hættur við vinnu og viðhald 
rafbifreiða.

Kennari: Símon Ólafsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 24. og miðvikudagur  
 25. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR

Fjölorku ökutæki
Skoðaðir núverandi og mögulegir framtíðar aflgjafar ökutækja. 
Hvernig eru markaðurinn og viðgerðarmenn undirbúnir 
breytingum ökutækja á komandi tímum?

Kennari: Kristján M. Gunnarsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Mánudagur 23. október,  
 kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 21.500 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.500 kr.
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BÍLGREINASVIÐ

BILAMÁLARAR

Spraututækni
Farið yfir mikilvægi réttrar skipulagningar við málningarvinnu. 
Tengingu við réttingar með tilliti til málunar. Skoðað hvernig skuli 
eiga við galla í lakki samkvæmt fyrirmælum framleiðanda bílsins.

Kennari: Kennari frá IÐUNNI fræðslusetri.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Laugardagur 11. nóvember,  
 kl. 9:00 - 17.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmentun atvinnubílstjóra  
- Vöruflutningur
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 
ára fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka 
 í verkefnum.

Kennari: Höskuldur Einarsson.

Námskeið 1: Laugardagur 9. september,  
 kl. 8.00 – 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Námskeið 2: Laugardagur 11. nóvember,  
 kl. 8.00 – 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.

ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmenntun atvinnubílstjóra  
- Farþegaflutningar
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára 
fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka  
 í verkefnum.

Kennari: Gunnlaugur B Ólafsson.

Námskeið 1: Laugardagur 4. nóvember,  
 kl. 8.00 - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Námskeið 2: Laugardagur 16. desember,  
 kl. 8.00 - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.

ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmenntun atvinnubílstjóra 
- Umferðaröryggi og bíltækni
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára 
fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka 
 í verkefnum.

Kennari: Ólafur Guðmundsson.

Námskeið 1: Laugardagur 30. september  
 kl. 8.00. - 16.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Námskeið 2: Laugardagur 9. desember,  
 kl. 8.00. - 16.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.
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ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmenntun atvinnubílstjóra  
- Vistakstur og öryggi í akstri
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára 
fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka 
 í verkefnum.

Kennari: Hreinn Ágúst Óskarsson.

Námskeið 1: Laugardagur 7. október,  
 kl. 8.00. - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Námskeið 2: Laugardagur 2. desember,  
 kl. 8.00. - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.

BÍLGREINASVIÐ

ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmenntun atvinnubílstjóra  
- Fagmennska og mannleg 
samskipti
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 ára 
fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka 
 í verkefnum.

Kennari: Gná Guðjónsdóttir.

Námskeið 1: Laugardagur 23. september,  
 kl. 8.00. - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Námskeið 2: Laugardagur 17. nóvember,  
 kl. 8.00. - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.



23

ATVINNUBÍLSTJÓRAR

Endurmenntun atvinnubílstjóra 
- Lög og reglur
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, 
farþegaflutningar í atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar 
í atvinnuskyni, skal sækja 35 kennslustunda endurmenntun á 5 
ára fresti.

Námsmat: 100% mæting og þátttaka 
 í verkefnum.

Kennari Gná Guðjónsdóttir.

Námskeið 1: Föstudagur 22. september,  
 kl. 8.00 - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Námskeið 2: Föstudagur 18. nóvember,  
 kl. 8.00 - 15.00.

 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 19.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.500 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR

Rafstýrikerfi díselvéla
Farið yfir virkni kerfa í safngreina díselvélum (Common Rail), 
hreinsibúnað útblásturskerfum og hreinsun sótagnasía. Verkleg 
skoðun og prófun á ýmsum raf- og vélbúnaði.

Kennari: Hreinn Ágúst Óskarsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 30. október - 2. nóvember,  
 kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 86.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 22.500 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR

Lestur bilanakóða
Bilanagreinar – OBDII. Farið er yfir tölvustýrikerfi hreyfla, 
staðsetningu íhluta, hlutverk þeirra og virkni kerfanna. Námskeiðið 
er að mestu verklegt.

Kennari: Halldór Ingvar Hauksson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 16. - 18. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 64.500 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 19.000 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR - BÍLAMÁLARAR

Verkstæði og rekstur
Betri og faglegri þjónusta í verkstæðisrekstri. Skoðuð kerfi sem 
eiga að hjálpa til við að ná árangri í rekstri. Skoðuð þjónustu- og 
kaupalög. Hvað þarf að hafa í huga frá því að bíll er bókaður inn á 
verkstæði til viðgerðar og þangað til hann er afhentur 
viðskiptavini eftir viðgerð.

Kennari: Magnús Eysteinn Halldórsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Laugardagur 14. október,  
 kl. 9.00 - 17.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

 Fylgdu okkur á 

facebook
# idanfraedslusetur
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BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR - BÍLAMÁLARAR

Tæknienska bíla
Skoðaður texti úr ýmiskonar lesmáli viðgerðarleiðbeininga og 
upplýsinga bæði á prenti og skjá sem varðar ökutæki og búnað 
þeirra. Æfingar í skoðun hagnýtra verkefna.

Kennari: Hreinn Ágúst Óskarsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 23. og þriðjudagur  
 24. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR

Burðarvirkismæling,  
endurnýjun réttinda
Fulltrúar Samgöngustofu kynna breytingar sem orðið hafa á 
reglugerðum síðustu misserin og leiðbeinendur á sviði 
bílgreinarinnar fara yfir nýjustu tæknibreytingar í burðarvirki bíla.

Kennari: Valur Helgason.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 9. október,  
 kl. 17.00. - 21.00.

Fullt verð: 21.500 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.500 kr.

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR

Burðarvirkismæling
Farið yfir undirstöðumælingar á burðarvirki til að meta áverka á 
ökutæki. Gera ástandsmat og verkáætlun í samræmi við 
leiðbeiningar og fyrirmæli framleiðanda. Hvernig á að útfylla 
burðarvirkisvottorð. Þátttakandi fær skráningu á faggildingarlista 
rétthafa til útgáfu burðarvirkisvottorða US.355 hjá Samgöngustofu 
að undangenginni úttekt á vinnustað hans.

Kennari: Valur Helgason.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Föstudagur 6. október, kl. 13.00 - 18.00  
 og mánudagur 9. október,  
 kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 86.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 22.500 kr.

BIFREIÐASMIÐIR

Samsetningar - samskeyting
Skoðaðar eru ýmsar aðferðir til að setja nýja yfirbyggingarhluti í 
ökutæki. Fjallað um ýmsa efnaflokka sem notaðir eru í 
yfirbyggingar og vinnuaðferðir við notkun þeirra.

Kennari: Valur Helgason.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 2. og þriðjudagur  
 3. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BÍLGREINASVIÐ
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BIFREIÐASMIÐIR

Málmsuðuþjálfun  
í fyrirtækjum
Kennari IÐUNNAR í málmsuðu kemur í fyrirtækið, metur þörf á 
suðukennslu og ráðleggur um hvernig námskeið henta.

Kennari: Hilmar Brjánn Sigurðsson og  
 Gústaf Adólf Hjaltason,  
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20  
 eða viðkomandi fyrirtæki. 

Tími: Samkomulag.

Fullt verð: Eftir umfangi

Verð til aðila IÐUNNAR: 1/3 af fullu verði

BÍLGREINASVIÐ 

BIFVÉLAVIRKJAR - BIFREIÐASMIÐIR - BÍLAMÁLARAR

Erlendir viðgerðarmenn  
á bifreiðaverkstæðum
Íslenska í vinnunni. Unnið í litlum hópum með tengingu mynda 
og texta. Umræður „vettvangur dagsins“.

Kennari: Hreinn Ágúst Óskarsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Laugardagur 21. október,  
 kl. 9.00. - 17.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFREIÐASMIÐIR - BIFVÉLAVIRKJAR

Hjólastilling
Farið yfir hjólhorn og stýris- fjöðrunar- og hjólabúnað ökutækja. 
Gerðar verklegar æfingar í mati á stýris- og hjólabúnaði og 
stillingum hjólhorna.

Kennari: Sveinbjörn Björnsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 19. og miðvikudagur  
 20. september, kl. 17.00 – 21.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.500 kr.

BIFREIÐASMIÐIR - BIFVÉLAVIRKJAR

Hjólastilling, endurnýjun réttinda
Fulltrúar Samgöngustofu kynna breytingar sem orðið hafa á 
reglugerðum síðustu misserin og leiðbeinendur á sviði 
bílgreinarinnar fara yfir nýjustu tæknibreytingar í hjóla- og 
stýrisbúnaði bíla.

Kennari: Sveinbjörn Björnsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 18. september,  
 kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 21.500 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.500 kr.
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Prentsmíð, 
prentun og bókband

NÁMSKEIÐ

Drónamyndatökur
Á síðustu árum hefur orðið algjör sprenging í sölu á drónum. 
Flestir Þessara dróna eru útbúnir með góðum myndavélum. Á 
þessu námskeiði er farið í gegnum helstu atriði sem hafa þarf í 
huga þegar drónar eru notaðir. Þátttakendur fá að spreyta sig á að 
fljúga þeim og taka myndir. Óli Haukur sem kennir þetta 
námskeið hefur yfirgripsmikla þekkingu á drónamyndatökum og 
rekur fyrirtækið Ozzo photography. 

Kennari: Óli Haukur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími:  Miðvikudagur 27. og fimmtudagur  
 28. september, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Adobe InDesign flýtileiðir
Það er hægt að flýta fyrir sér í InDesign með fleiru en hraðvirkari 
tölvu. Flýtiskipanir, hnappaskipanir, innbyggðar og heimagerðar; 
skriftur sem fylgja forritinu eða fást ókeypis; Creative Cloud 
Libraries; litstillingar og ótal aðrar, oft lítt þekktar, leiðir finnast í 
forritinu til þess að flýta fyrir sér.

Kennari: Sigurður Ármannsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 11. og fimmtudagur  
 12. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr 

NÝTT NÁMSKEIÐ
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NÁMSKEIÐ

Adobe Photoshop Master class
Farið er yfir nýjungar i Photoshop og unnar myndir til þess gera 
þær athyglisverðari. Með æfingum er farið í Select & Mask og fleiri 
leiðir til þess að velja og maska; Adjustment Layers, Levels og 
Curves, Camera Raw filter, Liquify, Colour Lookup Tables, Textures 
og fleira.

Kennari:  Sigurður Ármannsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 7. og miðvikudagur  
 8. nóvember, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Kröftugar kynningar
Viðskiptavinir eru oftar að biðja um aðstoð við að setja upp 
Powerpoint kynningar eða búa til sniðmát í útliti fyrirtækisins. Nú 
er tækifærið að læra aðeins hvernig þetta er allt saman gert 
þannig að Powerpoint vinnslan verið bara skemmtileg. Eins er 
skoðað hvernig InDesign og Acrobat nytast við vinnsluna. Þá er 
einnig farið í það hvernig blanda má vinnslu í InDesign saman við 
Powerpoint og hvernig koma má kynningu á mjög þokkalegan 
hátt úr skjali sem er unnið í InDesign yfir í Powerpoint með 
milligöngu Acrobat.

Kennari: Sigurður Ármannsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 31. október og  
 miðvikudagur  1. nóvember,   
 kl 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

Í gegnum tíðina hef ég átt þess kost að sækja mér sí- og endurmenntun á 
vegum Prent- og miðlunarsviðs hjá IÐUNNI fræðslusetri. Námskeiðin 

hafa verið vel skipulögð, bæði hvað varðar innihald og framsetningu. Þau 
hafa nýst mér mjög vel í starfi. Mæli óhikaðmeð með námskeiðum 

IÐUNNAR fyrir fagfólk í prent- og miðlunargreinum. 
 Margrét Friðriksdóttir, prentsmiður og framleiðslustjóri Menntamálastofnunar

NÝTT NÁMSKEIÐ
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PRENT- OG MIÐLUNARSVIÐ

NÁMSKEIÐ

Hæðarprentun fyrir prentara  
- Letterpress
Námskeið fyrir prentara til að auka getu og þekkingu við frágang á 
prentverki. Farið verður yfir helstu þætti stönsunar, fellinga, 
rifgötunnar og tölusetninga. Námskeiðið verður haldið í 
prentstofu Tækniskólans og notuð verður Heidelberg digul 
prentvél.

Kennari: Sófus Guðjónsson.

Staðsetning: Tækniskólinn skólavörðuholti.

Tími:  Þriðjudagur 17. og miðvikudagur  
 18. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Facebook, Google og fyrirtækið
Farið verður í helstu breytur á notendum á Facebook, hvað má og 
hvað má ekki. Sjónum er beint að vörumerkinu (brand) og 
hvernig má nota Facebook til að styrkja það. Skoðað verður spurt 
og svarað frá Facebook. Einnig verður Google display network 
skoðuð og hvað möguleikar eru til markhópagreininga.

Kennari: Sverrir Helgason.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Fimmtudagur 19. október,  
 kl. 13.00 - 17.00.

Fullt verð: 18.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Adobe InDesign II
Námskeiðið fyrir þá sem hafa nokkra reynslu af notkun forritsins 
en vilja auka þekkinguna og bæta verklagið. Kafað er dýpra inn í 
forritið, enda af nógu að taka. Unnið með verkefni þar sem koma 
fyrir öll algengustu viðfangsefni við gerð bóka og bæklinga, 
auglýsinga og veggspjalda.

Kennari: Sigurður Ármannsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 24. og miðvikudagur  
 25. október, kl. 13.00 - 17.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

NÁMSKEIÐ

InDesign. Letur og texti – Snark
Námskeið, sem er sambland af sýnikennslu, æfingum og 
prófunum, spjalli og umræðu um ýmsa augljósa og aðra falda 
kosti og möguleika með texta og letur í InDesign.

Kennari: Sigurður Ármannsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 26. september,  
 kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 18.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Þrívíddarprentun
Kennt verður hverning skal hanna fyrir þrívídd. Nemendur fá að 
kynnast Tinkercad þrívíddarhugbúnaðinum sem er aðgengilegur í 
gegnum vafra. Nemendur hanna lítin hlut sem er síðan 
þrívíddarprentaður. Með því að prófa sig áfram fær nemandi dýpri 
þekkingu á því að hanna í þrívídd. Farið er í hvernig gögn eru 
tekin inn í forritið ásamt því hvernig prentun fer fram. Skoðaðar 
verða hagkvæmar lausnir og hvernig farið er í gegnum prentferil í 
þrívíddarprentun. Þetta námskeið er kennt á ensku

Kennari: Linda Wanders

Kennslustaður: IÐAN fræðslusetur

Tími: 21. og 22. nóvember kl. 17.00 - 21.00

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr

NÝTT NÁMSKEIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐ



29

NÁMSKEIÐ

Flexó áskoranir
Að prenta með flexó prentaðerðinni er talsverð áskorun og skoða 
þarf í mörg horn að líta. Þar má nefna litastjórnun, staðlar og 
kröfur viðskiptavina. Skoðuð verður punktastækkun og ástæður 
fyrir henni. Flexó prentun verður skoðuð í samanburði við offset 
og stafræna prentun. Að lokum gefst þátttakendum að spyrja 
leiðbeinandann spjörunum úr.

Námskeiðið er ætlað prenturum sem eru að prenta á flexó 
prentvélar.

Kennari: Karel Van Pinxten.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 9. og þriðjudagur  
 10. október kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð:             54,000

Verð til aðila IÐUNAR: 18.000 kr.

NÁMSKEIÐ

After Effects I
Á námskeiðinu er farið yfir helstu undirstöðuatriði við vinnslu í 
grafískri hreyfimyndagerð í After Effects, þar sem lögð verður 
áhersla á að gæða letur og grafík lífi sem nýtist í ýmiskonar 
myndvinnslu og myndbandagerð. Í lok námskeiðs munu 
nemendur klára verkefni með myndbandi eftir forskrift líkt og um 
skil á sjónvarpsauglýsingu sé að ræða.

Kennari: Bjarki Rafn Guðmundsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 10. og miðvikudagur  
 11. október, kl. 17.00 - 21.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

NÁMSKEIÐ

Straumlínustjórnun
Straumlínustjórnun (e.Lean Management) er aðferðafræði sem 
snýr að því að hámarka virðissköpun í fyrirtækjum með því að 
koma í veg fyrir sóun úr ferlum og skapa menningu stöðugra 
umbóta. Á námskeiðinu munu þátttakendur kynnast 
grunnhugmyndafræði straumlínustjórnunar og læra um helstu 
tólin sem notuð hafa verið til innleiðingar á aðferðafræðinni í 
fyrirtækjum. Lagt verður upp með fjölbreyttar kennsluaðferðir á 
námskeiðinu og gagnvirkt flæði þátttakenda og leiðbeinanda.

Kennari: Lóa Fatou Einarsdóttir.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 17. og miðvikudagur  
 18. október, kl. 9.00 - 13.00.

Fullt verð: 36.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.

Straumlínustjórnun gefur manni innsýn inn í hvernig sóun er í 
rekstri og framleiðslu hjá fyrirtækjum. Námskeiðið var mér mikill 

innblástur og var leiðbeinandi með mikla reynslu í viðfangsefninu. 
Lóa Fatou var líka einstaklega góð að miðla þekkingu sinni.  Ég 

hiklaust mæli með þessu námskeiði.

Marco Vroomen, framleiðslustjóri Umslags 
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Húsasmiðir,
dúklagningamenn,
húsgagnasmiðir,
pípulagningamenn,
málarar og múrarar
BYGGINGAMENN

Trébátasmíði
Þetta er grunnnámskeið um smíði trébáta. Fjallað er um gerðir 
trébáta og aðferðir sem notaðar eru við smíði og frágang á þeim. 
Farið er í gegnum grundvallaratriði í smíði og munu þátttakendur 
leggja kjöl og byrðing auk annarra verklegra þátta. Námsefni er m.a. 
Leiðarvísir að bátasmíði, tveir mynddiskar þar sem fylgst er með 
smíði báts frá kili að sjósetningu. Námskeiðið er haldið í samvinnu 
við Bátasafn Breiðafjarðar.

Kennarar: Hafliði Aðalsteinsson,  
 skipasmíðameistari og  
 Eggert Björnsson, bátasmiður.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 24. nóvember,  
 kl. 13.00 - 19.00 og laugardagur  
 25. nóvember, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 40.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

HÚSASMIÐIR

Álgluggar
Þetta námskeið er fyrir húsasmiði sem vilja læra rétta meðferð á 
álgluggum, ísetningu og viðhald. Á námskeiðinu er fjallað um 
framleiðslu og eiginleika álgugga og atriði sem hafa ber í huga við 
val á gluggum. Einnig er fjallað um ísetningu álglugga og glers og 
frágang í húsum við íslenskar aðstæður. Ennfremur er fjallað um 
viðhald álglugga.

Kennari: Víking Eiríksson,   
 byggingatæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Miðvikudagur 22. nóvember,  
 kl. 13.00 - 18.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.
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PÍPULAGNINGAMENN

Vatnsúðakerfi – sprinkler
Námskeiðið er ætlað pípulagningamönnum með full sveins- og 
meistararéttindi og er haldið í samvinnu við Mannvirkjastofnun sem 
gefur út leyfi til þeirra sem ljúka prófi með fullnægjandi árangri. Farið 
er yfir hönnun vatnsúðakerfa, staðla, lög og reglugerðir sem eru í 
gildi. Einnig er farið yfir lagnaefni sem notað er í vatnsúðakerfi sýnd 
virkni þeirra í sprinkler kennslukerfi IÐUNNAR sem er uppsett í 
Vatnagörðum.

Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri  
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun og  
 Egill Ásgrímsson, pípulagningameistari.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 13. október,  
 kl. 13.00 – 19.00 og laugardagur  
 14. október, kl. 9.00 – 16.00.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.000 kr.

PÍPULAGNINGAMENN

Þokukerfi – sprinkler
Þetta er námskeið fyrir þá sem lokið hafa námskeiðinu 
Vatnsúðakerfi - sprinkler. Markmið þess er að fræða þátttakendur 
um uppsetningu og virkni þokukerfa. Farið er yfir notkunarsvið og 
hönnun þokukerfa og reglur sem gilda um þau. Einnig er farið yfir 
efni sem notað er í þokukerfi og sýnd virkni þeirra í sprinkler 
kennslukerfi IÐUNNAR sem er uppsett í Vatnagörðum.

Kennarar:  Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri  
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun, 
 Ástvaldur Eiríksson hjá  
 Eldvarnamiðstöðinni og Egill  
 Ásgrímsson, pípulagningameistari.

Reykjavík: Fimmtudagur 2. nóvember,  
 kl. 13.00 - 19.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Akureyri: Miðvikudagur 22. nóvember,  
 kl. 13.00 - 19.00.  
 Skipagata 14, Akureyri.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.
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HÚSASMIÐIR, HÚSGAGNASMIÐIR

Húsgagnagerð úr skógarefni
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja læra hvernig hægt er að smíða úr 
því efni sem fellur til við grisjun. Á námskeiðinu læra þátttakendur að 
nýta grisjunarefni í húsgagnagerð og aðrar hagnýtar nytjar, kynnast 
eiginleikum einstakra viðartegunda og nýtingu þeirra. Einnig læra 
þeir að setja saman kolla og bekki og afberkja, ydda, setja sama og 
fullvinna húsgögnin, yfirborðsmeðferð og fúavörn. Öll verkfæri og 
efni til staðar. Þátttakendur eig að mæta í vinnufatnaði á námskeiðið. 
Allir fara heim með einn koll og bekk.

Kennari: Ólafur Oddsson fræðslufulltrúi  
 Skógræktarinnar og verkefnisstjóri  
 Lesið í skóginn. 

Staðsetning: Landbúnaðarháskóli Íslands, 
 Reykjum, Ölfusi. 

Tími: Föstudagur 10. nóvember,  
 kl. 16.00- 19.00 og laugardagur  
 11. nóvember, kl. 9.00 -16.00.

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

BYGGINGAMENN

Húsgagnagerð II  
- unnið úr íslensku skógarefni
Námskeið þetta er framhald námskeiðsins Húsgagnagerð úr 
skógarefni. Á þessu námskeiði er rifjað er upp verklag og notkun 
áhalda frá fyrra námskeiði og byggt ofan á þá reynslu. Þátttakendur 
læra að hanna og vinna frummyndir úr greinaefni Einnig að sækja 
sér efni í skóg til að útbúa greinahaldara, dýr og húsgögn. Öll 
verkfæri og efni eru til staðar. Þátttakendur þurfa að vera í 
vinnufatnaði á námskeiðinu og taka með fatnað til útiveru. Allir fara 
heim með afrakstur námskeiðsins.

Kennarar: Ólafur Oddsson fræðslufulltrúi  
 Skógræktarinnar og verkefnisstjóri  
 Lesið í skóginn og Ólafur  
 G.E.Sæmundsen skógtæknir.

Staðsetning: Skógræktarfélag Árnesinga á  
 Snæfoksstöðum í Grímsnesi. 

Tími: Föstudagur 17. nóvember,  
 kl. 16.00 - 19.00 og þriðjudagur  
 28. nóvember, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 32.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

BYGGINGAMENN

Frágangur rakavarnarlaga
Þetta námskeið er fyrir þá sem vinna við frágang byggingarhluta sem 
mynda ytra byrði húsa. Markmið þess er að fræða þátttakendur um 
hlutverk og frágang rakavarnarlaga og mikilvægi þess að rétt sé frá 
þeim gengið. Fjallað er um eiginleika og gerðir rakavarnarlaga, 
límbönd, þéttiefni og frágang þeirra. Farið er í gegnum deililausnir í 
mismunandi gerðum bygginga og byggingarhluta.

Kennari: Jón Sigurjónsson,  
 byggingaverkfræðingur.

Reykjavík: Miðvikudagur 8. nóvember,  
 kl.  13.00 - 18.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Akureyri: Miðvikudagur 4. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 Skipagata 14, Akureyri.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.  

BYGGINGAMENN

Frágangur raka-, vind-  
og vatnsvarnarlaga með efnum  
frá SIGA
Þetta er námskeið fyrir byggingamenn sem vilja kynna sér nýungar í 
þéttiefnum. Markmið þess er að þátttakendur fái góða yfirsýn yfir 
nýjustu efni og aðferðir við notkun þéttiefna. Fjallað er um efni, 
verkfæri og áhöld og fá þátttakendur að prófa þéttiefnin.

Kennari: Agnar Snædahl Gylfason,  
 byggingaverkfræðingur og  
 húsasmíðameistari.

Reykjavík: Mánudagur 9. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Sauðárkrókur: Laugardagur 18. nóvember,  
 kl. 9.00 - 13.00. 
 Farskólinn Faxatorgi.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ



33

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

HÚSGAGNASMIÐIR

Húsgagnaviðgerðir
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja gera við gömul húsgögn. 
Markmið þess er að kenna þátttakendum að gera við gömul 
húsgögn þannig að þau verði nánast sem ný. Farið er í helstu atriði 
viðgerða á gömlum húsgögnum og viðgerðarefnum og áhöldum. 
Þátttakendur öðlast þekkingu á litun og bæsun húsgagna. Á hvern 
hátt er hægt að ná sömu litunar- og bæsiáferð og á gömlum 
húsgögnum og fjallað um afsýringu.

Kennari: Magnús Ólafsson,  
 húsgagnasmíðameistari.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Föstudagur 20. október,  
 kl. 13.00 - 19.00 og laugardagur  
 21. október, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.000 kr.

HÚSASMIÐIR

Timburhús I
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja afla sér aukinnar þekkingar á 
nýsmíði timburhúsa, t.d. sumarhúsa. Markmið þess er að fræða 
þátttakendur um helstu þætti smíðinnar og hvað beri að varast. 
Fjallað er um kröfur og stífleika og farið yfir álög. Kynntar eru 
mismunandi undirstöður fyrir staðbyggð timburhús. Þá er farið yfir 
vegg- og þakburðarvirki, þéttleika, rakavarnarlög og frágang. Þetta 
er fyrra námskeið af tveimur.

Kennarar: Jón Sigurjónsson, byggingaverk- 
 fræðingur og Björn Marteinsson,  
 arkitekt og byggingaverkfræðingur.

Staðsetning: Skipagata 14, Akureyri. 

Tími: Föstudagur 17. nóvember,  
 kl. 13.00 -19.00 og laugardagur  
 18. nóvember, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 40.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.  

BYGGINGAMENN

Útþornun steyptra gólfa
Þetta námskeið er fyrir dúklagningamenn, múrara og trésmiði 
sem leggja efni á gólf. Markmið þess er að þátttakendur viti 
hvenær óhætt er að leggja á ný gólf. Farið í útþornun steyptra 
gólfa, hvaða þættir hafa áhrif á útþornun, bæði hlutefni 
steypunnar og þau ytri skilyrði sem hafa áhrif á steypuna 
útþornunartímanum. Farið er í helstu aðferðir við mælingar á raka 
í steypu, kosti þeirra og galla.

Kennari: Guðni Jónsson,  
 byggingatæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Fimmtudagur 16. nóvember,  
 kl. 13.00 - 16.00.

Fullt verð: 15.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 3.000 kr.

BYGGINGAMENN

Gæðakerfi í SharePoint  
– Office 365
Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara, starfsmenn 
byggingarfyrirtækja og aðra sem vinna með gæðakerfi í 
byggingariðnaði. Markmið þess er að kenna þátttakendum 
notkun helstu möguleika sem felast í Office 365 með tengingu 
við SharePoint og flýtileiðir í Windows 10. Skoðað hvað er í boði 
með Office 365, hvað er Share Point og möguleikar gæðakerfa í 
því. Einnig flýtileiðir og aðgerðir í Wondows 10 og annað sem 
kemur að góðum notum í vinnu við stjórnun og gæðakerfi.

Kennari: Ferdinand Hansen, verkefnastjóri  
 gæðastjórnunar hjá SI.

Reykjavík: Þriðjudagur 17. október,  
 kl.  13.00 - 19.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Selfoss: Miðvikudagur 15. nóvember,  
 kl.  13.00 - 19.00. 
 Fræðslunetið, Tryggvagata 13.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

FJARNÁM Í BOÐI
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BYGGINGAMENN

Öryggis- og heilbrigðisáætlun  
fyrir byggingarframkvæmdir
Þetta námskeið er fyrir byggingamenn sem þurfa að gera öryggis- 
og heilbrigðisáætlanir fyrir vinnustaði sína. Markmið þess er að 
þátttakendur afli sér þekkingar á gerð þessara áætlana og geti 
sjálfir gert þær að loknu námskeiði. Farið er í gegnum helstu þætti 
og kröfur sem gerðar eru til innihalds öryggis- og 
heilbrigðisáætlana

Kennari: Steinar Harðarson,  
 vinnuverndarráðgjafi.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Miðvikudagur 15. nóvember,  
 kl. 13.00 - 17.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Raunkostnaður  
útseldrar þjónustu
Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og verktaka sem selja út efni, 
vinnu og tæki. Markmið þess er að kenna þátttakendum 
útreikning á nauðsynlegri álagningu á tilboðs- og tímavinnu. Á 
námskeiðinu er stuðst við reiknilíkön í excel ásamt nýrri útgáfu af 
forritinu TAXTA og er kennd notkun á TAXTA ásamt reiknilíkönum í 
excel.

Kennarar: Ferdinand Hansen, verkefnastjóri  
 gæðastjórnunar hjá SI og Eyjólfur  
 Bjarnason, byggingatæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 14. nóvember,  
 kl. 13.00 - 19.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Brunaþéttingar
Þetta námskeið er fyrir alla sem koma að byggingar-
framkvæmdum. Markmið þess er að þátttakendur kunni skil á 
reglum um brunaþéttingar og efni sem notuð eru til þeirra. Að 
loknu námskeiði fá þátttakendur viðurkenningu frá Mannvirkja-
stofnun sem er samstarfsaðili um námskeiðið.

Kennari: Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri  
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun.

Reykjavík: Þriðjudagur 26. september,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 IÐAN fræðlusetur, Vatnagörðum 20.

Selfoss: Fimmtudagur 5. október, 
 kl. 13.00 – 17.00. 
 Austurvegur 56, Selfoss.

Akureyri: Fimmtudagur 12. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 Skipagata 14, Akureyri.

Reykjavík: Þriðjudagur 21. nóvember,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

HÚSGAGNASMIÐIR, HÚSASMIÐIR

Brunahólfandi innihurðir  
og glerveggir
Þetta námskeið er fyrir trésmiði sem smíða og setja upp innihurðir 
og glerveggi. Markmið þess er að þátttakendur kunni skil á smíði, 
uppsetningu og frágangi brunahólfandi hurða og glugga og 
efnum sem notuð eru og því hlutverki sem þeir gegna fyrir 
brunavarnir húsa og öryggi fólks.

Kennari: Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri   
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun.

Reykjanesbær:  Fimmtudagur 28. september,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 Hólmgarður 2C, Reykjanesbær. 

Akureyri:  Þriðjudagur 7. nóvember,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 Skipagata 14, Akureyri.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐFJARNÁM Í BOÐI
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BYGGINGAMENN

Hnífasmíði
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja læra að smíða hnífa og önnur 
áhöld. Markmið þess er að kenna þátttakendum smíði úr stáli og 
efnum í skefti og slíður. Þátttakendur fá hnífsblað (geta valið úr 
nokkrum gerðum), efni í skaft (einnig hægt að velja úr nokkrum 
viðartegundum) og leður í slíður. Blaðið er skeft og síðan er 
hnífurinn slíðraður þannig að menn fullklára hníf og slíðra á 
námskeiðinu.

Kennari: Páll Kristjánsson, hnífasmiður.

Staðsetning: Álafosskvos, Mosfellsbæ. 

Tími: Laugardagur 4. og sunnudagur  
 5. nóvember, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 35.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

BYGGINGAMENN

Almenn tölvufærni
Þetta námskeið er fyrir iðnaðarmenn í byggingariðnaði sem vilja 
læra á tölvur til að nota við daglegt líf og störf. Markmið þess er að 
þátttakendur kunni að vinna með helstu forrit og öpp sem notuð 
eru í tölvum í dag. Farið verður í gegnum grunnatriði í notkun á 
tölvum og helstu forrit. Einnig verður farið í notkun netsins, 
vefgátta og samfélagsmiðla. Námskeiðið verður kennt í tölvuveri 
IÐUNNAR og er að mestu verklegt. Ekki er krafist sérstakrar 
tölvuþekkingar.

Kennari: Anna María Proppé, tölvukennari.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Fimmtudagarnir 2., 9. og  
 16. nóvember, kl. 16.30 - 19.30 

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

HÚSASMIÐIR

Þök, rakaástand og mygla
Þetta er námskeið fyrir húsasmiði sem vinna við nýsmíði og 
endurnýjun á þökum. Markmið þess er að kenna þátttakendum 
hvernig ganga eigi frá þökum þannig að þau fúni ekki eða 
skemmist af völdum myglusvepps. Farið er í helstu orsakir 
skemmda af völdum raka og hvernig best sé að ganga frá loftun. 
Fjallað er um loftunarleiðir og frágang klæðninga og rakavarnar.

Kennari: Björn Marteinsson, arkitekt  
 og byggingaverkfræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Miðvikudagur 1. nóvember,  
 kl. 13.00 - 18.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Jólagjöfin úr skóginum  
(gjöf úr garðinum)
Heimatilbúnar jólagjafir verða gjafirnar í ár! Á námskeiðinu verða 
búnir til nytja- og skrautmunir úr skógarefniviði sem henta í 
eldhús eða annars staðar til heimilisins. Farið er yfir helstu verkfæri 
og viðargerðir og kenndar aðferðir við að búa til margvíslega 
smáhluti.

Kennari: Ólafur Oddsson fræðslufulltrúi  
 Skógræktarinnar og verkefnisstjóri  
 Lesið í skóginn. 

Staðsetning: Landbúnaðarháskóli Íslands,  
 Reykjum, Ölfusi. 

Tími: Laugardagur 28. október, 

 kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 24.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

LEAN í byggingariðnaði
Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og starfsmenn byggingar-
fyrirtækja sem stýra byggingarframkvæmdum. Markmið þess er 
að kynna þátttakendum LEAN straumlínustjórnun og notkun 
hennar í byggingariðnaði. Farið er í gegnum hugmyndafræði 
LEAN og notkun helstu aðferða við stjórnun framkvæmda.

Kennari: Svavar H. Viðarsson, ráðgjafi.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 27. október,  
 kl. 13.00 17.00 og laugardagur  
 28. október, kl. 9.00 - 13.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

Autodesk fyrir byggingamenn
IÐAN fræðslusetur er viðurkenndur kennsluaðili (ATC Authorized 
Training Center) fyrir Autodesk forrit og hefur um margra ára 
skeið boðið upp á námskeið í þeim meðal annars:

• Autodesk Revit - AutoCad og AutoCad LT - Autodesk Inventor og 
AutoCad Electrical

Sjá nánar í kaflanum Tölvustudd hönnun á bls. 52 - 53.
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BYGGINGAMENN

Loftun byggingarhluta
Þetta námskeið er fyrir þá sem vinna við frágang byggingarhluta 
sem mynda ytra byrði húsa s.s. þaka og útveggja. Markmið þess 
er að fræða þátttakendur um loftun byggingarhluta og hlutverk 
hennar við að hindra myndun raka og myglu. Fjallað er um raka í 
byggingum og byggingarefnum og farið í gegnum deililausnir í 
mismunandi gerðum bygginga og byggingarhluta.

Kennarar: Jón Sigurjónsson,  
 byggingaverkfræðingur og Björn  
 Marteinsson. arkitekt og  
 byggingaverkfræðingur.

Reyðarfjörður:  Föstudagur 6. okt., kl 13.00 - 17. og  
 laugardagur 7. okt., kl. 9.00 - 13.00. 
 Austurbrú, Búðareyri 1, Reyðarfirði.

Reykjavík: Föstudagur 27. okt., kl. 13.00 - 17.00  
 og laugardagur 28. okt.,  
 kl. 9.00 - 13.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 35.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

PÍPULAGNINGAMENN

Hefðbundinn stjórnbúnaður 
hitakerfa
Þetta námskeið er fyrir pípulagningamenn sem vilja afla sér 
þekkingar á mismunandi gerðum af vélrænum stjórnbúnaði fyrir 
hitakerfi. Farið er í gegnum notkun á mismunandi gerðum af 
lokum sem notaðir eru við þrýstistýringar, þrýstijafnara, 
mótþrýstiloka, þrýstiminnkara og hitastýriloka. Kynntir eru helstu 
eiginleikar þessa búnaðar og hvað beri að hafa í huga við val á 
honum í hvert verkefni og stærðarákvörðun. Einnig verður fjallað 
um varmaskipta, hvað þarf að hafa í huga við val á þeim og 
hvernig stærðarútreikningar fara fram.

Kennari: Benedikt Ingvason,   
 pípulagningamaður og vélvirki.

Akureyri: Fimmtudagur 21. september,  
 kl.  13.00- 17.00. 
 Skipagata 14, Akureyri.

Reykjavík: Fimmtudagur 26. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 20.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

BYGGINGAMENN

Raki og mygla í húsum I
Þetta námskeið er fyrir byggingamenn sem þurfa að fást við raka 
og myglu í húsum. Markmið þess er að þátttakendur afli sér 
þekkingar á þessu sviði til að fást við vandamál sem stafa af 
völdum raka og myglu. Á námskeiðinu verður fjallað um raka í 
húsnæði og myglusveppi sem iðulega fylgja viðvarandi raka í 
byggingarefnum. Farið verður yfir helstu galla á 
byggingarfræðilegum lausnum og helstu mistök við byggingu 
húsa sem orsaka leka- og rakavandamál í húsum og hvernig megi 
koma í veg fyrir þau.

Kennarar: Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir,  
 líffræðingur og Kristmann Magnússon  
 byggingarverkfræðingur og  
 húsasmíðameistari.

Reykjavík: Fimmtudagur 21. september,  
 kl.  13.00 - 19.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Selfoss:  Fimmtudagur 19. október,  
 kl.  13.00 - 19.00.  
 Austurvegur 56, Selfoss.

Reyðarfjörður:  Fimmtudagur 26. október,  
 kl.  13.00 - 19.00.  
 Austurbrú, Búðareyri 1. 

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

BYGGINGAMENN

Raki og mygla í húsum II
Þetta er framhaldsnámskeið um raka og myglu í húsum. Æskilegt 
er að þátttakendur hafi setið fyrra námskeiðið Raki og mygla í 
húsum I. Markmið námskeiðsins er að kynna helstu aðferðir við 
hreinsun á raka- og myglusvæðum. Farið er yfir aðferðir til að meta 
myglu, mæla raka í byggingarefnum og fara yfir túlkun niðurstaða. 
Kynntar verða lauslega niðurstöður rannsókna vegna 
efnanotkunar og annarra aðferða við hreinsun á myglu. Fjallað 
verður um enduruppbyggingu og verkferla við hreinsun á 
afmörkuðum rýmum og bent á atriði til umhugsunar við notkun 
byggingarefna.

Kennarar: Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir,  
 líffræðingur og Kristmann Magnússon  
 byggingartæknifræðingur og  
 húsasmíðameistari.

Reykjavík: Fimmtudagur 12. október,  
 kl. 13.00 - 19.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Reyðarfjörður: Fimmtudagur 16. nóvember,  
 kl.  13.00 - 19.00. 
 Austurbrú, Búðareyri 1.

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

Fáðu reglulega sendan tölvupóst með fréttum  
og upplýsingum um áhugaverð námskeið eða  
aðra viðburði.  www.idan.is/postlisti

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTA
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BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

HÚSASMIÐIR

Gluggar og glerjun
Þetta námskeið er fyrir húsasmiði sem starfa við ísetningu glugga 
og glers. Tilgangur þess er að kynna þátttakendum helstu nýjungar 
við glugga- og glerísetningu og þær aðferðir sem gefist hafa best á 
Íslandi. Fjallað er um kröfur til glugga og glers skv. stöðlum og 
reglugerðum og helstu gerðir glugga úr tré, málmum og plasti. 
Farið er í gegnum helstu ísetningaraðferðir, þéttingar og frágang.

Kennari: Jón Sigurjónsson,   
 byggingaverkfræðingur.

Reykjavík:  Miðvikudagur 18. október,  
 kl.  13.00- 19.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Sauðárkrókur: Miðvikudagur 25. október,  
 kl.  13.00 - 19.00. 
 Farskólinn Faxatorgi.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Hljóðvist í húsum
Þetta er námskeið fyrir fagmenn í byggingariðnaði sem starfa við 
frágang veggja, lofta, gólfa og annarra byggingarhluta. Markmið 
þess er að kenna þátttakendum réttan frágang og grundvallaratriði 
varðandi hljóðvist. Fjallað er um hljóðeinangrun, 
hljóðhöggeinangrun, hljóðísog, ómtíma og önnur atriði sem 
snerta hljóðvist. Farið er yfir frágang og notkun byggingarefna sem 
henta hverju tilfelli fyrir sig.

Kennari: Steindór Guðmundsson,  
 hljóðverkfræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Miðvikudagur 25. október,  
 kl. 13.00 - 19.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Stjórnun á verkstað
Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og starfsmenn 
verktakafyrirtækja sem stýra verkum eða hópum á 
byggingarsvæði. Markmið þess er að efla stjórnendur í þeim 
verkefnum sem upp koma við byggingarframkvæmdir. Fjallað er 
um vinnu undir álagi, skipulag og ráðstöfun vinnutímans, hlutverk 
og ábyrgð stjórnandans. Farið er yfir samskipti og skipulag í 
verkefnum, utanumhald um samskipti í tölvupósti og helstu 
verkþætti í byggingarverkefnum.

Kennari: Gunnar Jónatansson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 20. október,  
 kl. 13.00 -17.00 og laugardagur  
 21. október, kl. 9.00 - 13.00.

Fullt verð: 40.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

BYGGINGAMENN

SketchUp
Þetta námskeið er ætlað öllum sem vilja rissa upp teikningar og 
setja upp í þrívídd. Teikniforritið SketchUp er ótrúlega einfalt í 
notkun og allir geta nálgast það ókeypis á netinu. Markmið 
námskeiðsins er að kenna þátttakendum undirstöðuatriði í 
notkun forritsins, helstu skipanir og aðgerðir. Á námskeiðinu eru 
unnin 3 einföld verkefni sem gefa góða mynd af notkun forritsins.

Kennari: Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími:  Föstudagur 27. október,  
 kl. 13.00 – 17.00 og laugardagur  
 28. október, kl. 9.00 – 13.00.

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

IÐAN fræðslusetur býður upp á fjölbreytt  
almenn námskeið, meðal annars: 

• Reiknað endurgjald

• Virðisauki

• Stjórnun fyrir nýja stjórnendur

Kynntu þér fleiri almenn námskeið á bls. 14. - 17.

Áhugaverð 
námskeið fyrir alla
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BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

BYGGINGAMENN

Niðurlögn steinsteypu
Þetta námskeið er fyrir byggingamenn sem starfa við steypu. 
Markmið þess er að þátttakendur öðlist þekkingu og skilning á 
meðhöndlun og niðurlögn steinsteypu. Fjallað er um 
samsetningu og eiginleika steinsteypu, mótavinnu, niðurlögn og 
móttöku á byggingarstað. Farið er yfir eftirmeðhöndlun og vetrar-
steypur og fjallað um afleiðingar rangrar meðhöndlunar.

Kennarar:  Einar Einarsson,  
 byggingaverkfræðingur,  
 Kai Westphal, byggingaverkfræðingur  
 og Helgi Hauksson,  
 byggingaverkfræðingur.

Reykjavík: Fimmtudagur 12. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Akureyri: Fimmtudagur 19. október,  
 kl.  13.00 - 17.00. 
 Skipagata 14, Akureyri.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Frágangur votrýma
Þetta námskeið er fyrir alla sem starfa við byggingu og frágang 
votrýma. Markmið þess er að kenna þátttakendum aðferðir við 
frágang votrýma til að hindra vatnstjón. Fjallað er um 
uppbyggingu votrýma og efni sem henta til þeirra hluta. Einnig er 
fjallað um frágang yfirborðs, þéttingar og þéttilög. Farið er í 
lagnaleiðir, frágang og þéttingar með lögnum, niðurföllum og 
hreinlætistækjum. Ennfremur er fjallað um viðhald á votrýmum.

Kennari: Jón Sigurjónsson,  
 byggingaverkfræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Miðvikudagur 11. október,  
 kl. 13.00 - 19.00.

Fullt verð: 30.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 6.000 kr.

BYGGINGAMENN

Eldvarnir við kamínur og eldstæði
Þetta námskeið er fyrir þá sem setja upp kamínur og opin 
eldstæði. Markmið þess er að kenna þátttakendum að ganga frá 
eldvörnum á réttan hátt. Fjallað er um hvernig kamínur og 
eldstæði eru byggð upp og helstu þætti við hönnun þeirra. Farið 
er yfir efni og frágang þegar gengið er frá eldvörnum og aðgerðir 
til að hindra eldhættu.

Kennari: Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri  
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 10. október,  
 kl. 13.00 - 17.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Trérennismíði
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja læra að nota rennibekk við 
trésmíðar. Markmið þess er að kenna þátttakendum meðferð efnis 
og véla í vinnu við trérennismíði. Farið er í undirstöðuatriði 
varðandi notkun rennibekkja og verklegar æfingar. Námskeiðið er 
haldið í samvinnu við Félag trérennismiða.

Kennarar: Magnús Kristmannsson,  
 húsasmíðameistari og Guðmundur  
 Magnússon húsasmíðameistari.

Staðsetning: Fjölbrautaskólinn í Breiðholti,  
 verknámshús Hraunbergi 8. 

Tími: Föstudagur 6. október,  
 kl. 13.00 -19.00 og laugardagur 
 7. október, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 60.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 12.000 kr.
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BYGGINGAMENN

Varmadælur
Varmadælur geta sparað verulegan kostnað við kyndingu húsa á 
köldum svæðum. Á þessu námskeiði er í boði að afla sér 
þekkingar á varmadælum og notkun þeirra í byggingum. Farið er í 
uppbyggingu og gerðir varmadæla, tengingar, stillingar og 
lokafrágang. Námskeiðið er haldið í samvinnu við Orkusetur og 
Verklagnir ehf.

Kennarar: Sigurður Friðleifsson frá Orkusetri,  
 Gunnlaugur Jóhannesson,  
 pípulagningameistari og Pétur Bjarni  
 Gunnlaugsson, ráðgjafi.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 6. október,  
 kl. 13.00 - 18.00.

Fullt verð: 20.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

HÚSASMIÐIR

Verðskrá húsasmiða – uppmæling
Þetta námskeið er fyrir húsasmiði sem starfa eða ætla sér að starfa 
í uppmælingu. Markmið þess er að þátttakendur afli sér þekkingar 
á grundvallaratriðum í uppmælingakerfinu. Farið er í gegnum 
helstu þætti kerfisins og lögð er sérstök áhersla á talningu 
verkþátta og smáatriða sem skipta máli í því sambandi. Einnig eru 
tekin dæmi um útreikning og uppgjör mælingarinnar.

Kennari: Bragi Finnbogason, húsasmíðameistari 
  og Vilhjálmur Sveinsson,  
 húsasmíðameistari.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Fimmtudagur 5. október,  
 kl. 13.00 - 19.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.  

BYGGINGAMENN

Eldsmíði
Þetta námskeið er fyrir fagmenn sem vilja læra að smíða verkfæri. 
Tilgangur þess er að kenna þátttakendum að vinna með glóandi 
járn sem hitað er í afli og slegið er út á steðja á sama máta og gert 
hefur verið í 2000 ár. Smíðaðir verða ýmsir hlutir sem síðan verða 
hertir auk einfaldra æfingastykkja. Námskeiðið er að mestu leyti 
verklegt.

Kennari: Bjarni Þór Kristjánsson.

Staðsetning: Safnasvæðið Akranesi. 

Tími: Laugardagur 30. september,  
 kl. 9.00 16.00, sunnudagur  
 1. október, kl. 9.00 - 16.00 og  
 laugardagur 7. október, kl. 9.00 - 16.00.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.000 kr.

 

PÍPULAGNINGAMENN, LAGNAMENN

Gaslagnir
Þetta er námskeið fyrir pípulagningamenn sem vilja leggja 
gaslagnir með réttum hætti. Á námskeiðinu er fjallað um notkun á 
gasi í íbúðarhúsnæði, veitingahúsum, sumarhúsum og iðnaði. 
Kynnt efni til gaslagna, tenging röra og tækja. Farið í gastæki 
vegna suðu, upphitunar og geymslu á gasi.

Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, fagstjóri  
 eldvarna hjá Mannvirkjastofnun og  
 Þráinn Sigurðsson, gassérfræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Föstudagur 29. september,  
 kl. 9.00 - 17.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ
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BYGGINGAMENN

Gæðakerfi einyrkja  
og undirverktaka
Þetta námskeið er ætlað minni fyrirtækjum og iðnmeisturum sem 
starfa sem undirverktakar og/eða einyrkjar í bygginga- og 
mannvirkjagerð. Markmið þess er að kynna grundvallaratriði 
gæðakerfa. Farið er yfir kröfur til iðnmeistara um gæðastjórnun og 
gæðakerfi í mannvirkjalögum og byggingarreglugerð og hvernig 
hægt sé að bregðast við þeim. Farið er yfir kröfur um hæfni 
iðnmeistara, samning á milli byggingarstjóra og iðnmeistara, innra 
eftirlit iðnmeistara og skráarvistun.

Kennari: Ferdinand Hansen, verkefnastjóri  
 gæðastjórnunar hjá SI.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími: Þriðjudagur 26. september,  
 kl. 13.00 - 19.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

BYGGINGAMENN

Ábyrgð byggingastjóra
Þetta námskeið er nauðsynlegt fyrir þá sem ætla sér að starfa sem 
byggingarstjórar í samræmi við lög og reglur. Markmið þess er að 
upplýsa þátttakendur um ábyrgð sína og skyldur. Fjallað er um 
byggingarleyfi og önnur samskipti sem byggingarstjóri þarf að 
eiga við byggingaryfirvöld og hlutverk hans við verkframkvæmdir. 
Námskeiðið er haldið í samvinnu við Mannvirkjastofnun.

Kennari: Magnús Sædal Svavarsson,  
 byggingatæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20. 

Tími 1: Föstudagur 15. september,  
 kl. 13.00 -17.00 og laugardagur  
 16. september, kl. 9.00 - 13.00.

Tími 2: Föstudagur 24. nóvember,  
 kl. 13.00 – 17.00 og laugardagur  
 25. nóvember, kl. 9.00 – 13.00.

Fullt verð: 45.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

BYGGINGAMENN

Torf- og grjóthleðsla
Námskeiðið er ætlað öllum þeim er vilja læra hvernig hægt er að 
byggja úr torfi og grjóti, hvort sem um ræðir veggi, kartöflukofa 
eða önnur smærri mannvirki. Þátttakendur fá innsýn inn í íslenska 
byggingararfleið og kynnast verklagi við byggingu úr 
hefðbundnu íslensku efni. Fjallað verður um íslenska torfbæinn, 
uppbyggingu hans, efnisval og framkvæmd. Einnig verður fjallað 
um hleðslu frístandandi veggja og stoðveggja úr torfi og grjóti. 
Lögð áhersla á verklega kennslu. Hlaðin verður veggur ofl. á 
námskeiðinu.

Kennari: Guðjón Kristinsson, torf- og  
 grjóthleðslumeistari.

Staðsetning: Landbúnaðarháskóli Íslands,  
 Reykjum, Ölfusi. 

Tími: Föstudagur 29. og laugardagur  
 30. september, kl. 9.00 - 17.00.

Fullt verð: 38.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

BYGGINGAMENN

Haustgróðursetning
Farið er yfir gróðursetningu planta á haustin, tímasetningar og 
helstu ástæður. Fjallað um undirbúning jarðvegs, áburðarmagn 
og tegundir, aðferðir við gróðursetningar, uppbindingu og 
frágang plantna fyrir haustið og viðhald plantna vorið eftir 
gróðursetningu. Helstu tegundir plantna sem gott er að 
gróðursetja á haustin.

Kennari: Guðríður Helgadóttir, líffræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 27. september,  
 kl. 19.30 - 21.30.

Fullt verð: 10.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 2.000 kr.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

Fulltrúar frá IÐUNNI koma í heimsókn og kynna fjölbreytt framboð af námskeiðum  
sem standa til boða á haustönn 2017 og möguleika á sérsniðnum námskeiðum sem  
henta þörfum hvers fyrirtækis. Eins er boðið upp á aðstoð við skipulagningu á fræðslu  
í fyrirtækjum og fjallað um raunfærnimat.

Pantaðu heimsókn í þitt fyrirtæki - það kostar ekki neitt!
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 590 6400 eða á netfangið idan@idan.is

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA IÐUNNAR

Vilt þú fá heimsókn í þitt fyrirtæki?
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ÖRYGGI OG VINNUVERND

Vinnuvélar - frumnámskeið
Þetta námskeið veitir bókleg réttindi á lyftara með 10 tonna 
lyftigetu og minna, dráttarvélar með tækjabúnaði og minni gerðir 
jarðvinnuvéla (4 tonn og undir), körfukrana, steypudælur, valtara, 
útlagningarvélar fyrir bundið slitlag og hleðslukrana á ökutækjum 
með allt að 18 tn lyftigetu.

Kennarar: Leiðbeinendur Vinnueftirlitsins.

Staðsetning: Stórhöfði 27, Reykjavík. 

Tími: 24., 25. og 27. október, kl. 8.30 -16.00.

Fullt verð: 43.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

Byggingakranar
Þetta námskeið veitir réttindi á byggingakrana. Tilgangur þess er 
að þátttakendur öðlist  þekkingu á helstu gerðum þessara tækja 
ásamt stjórnun og meðferð þeirra. Einnig er farið yfir vinnuvernd 
og öryggi á vinnustöðum. Að lokinni verklegri þjálfun og verklegu 
prófi fá þátttakendur full réttindi til að stýra tækjunum.

Kennarar: Leiðbeinendur Vinnueftirlitsins.

Staðsetning: Stórhöfði 27, Reykjavík. 

Tími: Þriðjudagur 17.  og miðvikudagur  
 18. október, kl. 8.30 -16.00.

Fullt verð: 39.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 8.000 kr.

Körfukranar og spjót
Þetta námskeið veitir réttindi á körfukrana og spjót, sem notuð 
eru í byggingariðnaði. Markmið þess er að kenna notkun og 
meðferð þessara tækja á öruggan hátt. Hér er í boði þekking á 
helstu gerðum þessara tækja ásamt stjórnun og öryggi við 
notkun þeirra. Einnig er farið yfir vinnuvernd og öryggi á 
vinnustöðum. Að lokinni verklegri þjálfun og verklegu prófi fá 
þátttakendur full réttindi til að stýra tækjunum.

Kennarar: Leiðbeinendur Vinnueftirlitsins.

Staðsetning: Stórhöfði 27, Reykjavík. 

Tími: Þriðjudagur 21. nóvember  
 og miðvikudagur 22. nóvember,  
 kl. 8.30 -16.00.

Fullt verð: 35.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 7.000 kr.

Asbest
Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja öðlast réttindi til að vinna við 
tilkynningaskylt asbestniðurrif er veldur lítilli mengun. Það á við 
um niðurrif á t.d. þakplötum og ytri klæðningum utanhúss, svo og 
minniháttar niðurrif og viðhaldsvinnu innanhúss, t.d. á heilum 
plötum, gluggakistum o.fl. Námskeiðið veitir ekki réttindi til stærri 
verkefna eða vinnu við laust asbest þar sem hætta er á verulegri 
asbestmengun.

Kennarar: Leiðbeinendur Vinnueftirlitsins.

Staðsetning: Stórhöfði 27, Reykjavík. 

Tími: Þriðjudagur 17. október, kl. 9.00 -12.00.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

ÖRYGGI OG VINNUVERND

Námskeið í samvinnu við Vinnueftirlitið 

Öryggi og vinnuvernd
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Matreiðslumenn, 
framreiðslumenn,
kjötiðnaðarmenn,
bakarar og starfsfólk 
í ferðaþjónustu
OPIÐ NÁMSKEIÐ

Kokteill
Markmið námskeiðsins er að efla færni við blöndun kokteila, bæði 
áfengra og óáfengra og skreyta drykki. Farið yfir tæki barþjónsins, 
vinnuskipulag, hráefni, barinn og afgreiðslu til gestsins.

Blöndun drykkja

Kennari: Andri Pétursson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 14. og miðvikudagur  
 15. nóvember, kl. 16.20 - 20.20.

Fullt verð: 25.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 9.000 kr.

FRAMREIÐSLUMENN OG MATREIÐSLUMENN

Bjór og matur
Markmið námskeiðsins er að efla þekkingu á bjór, bjórgerð, 
framleiðsluferli og mismunandi tegundir, framleiðendur og bragð 
á bjór. Farið er yfir hráefni til bjórgerðar, bruggun og bruggferli, 
kolsýru, styrkleika, meðhöndlun á kútum og glösum, hreinlæti, 
útlit o.fl. Fjallað er um bragð, áferð, geymsluþol og eins áhættur á 
skemmdum í framleiðsluferlinu. Áhersla námskeiðsins er að auka 
þekkingu á fjölbreytileika bjórs, á bragði og pörun bjórs við 
mismunandi matrétti.

Kennari: Hinrik Carl Ellertsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Þriðjudagur 7. nóvember,  
 kl. 16.00 - 19.00.

Fullt verð: 15.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.900 kr.
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MATREIÐSLUMENN

Grænmetisréttir - eldað úr öllu
Markmið námskeiðsins er að auka færni í gerð fjölbreytilegra 
grænmetisrétta í bland við annan mat Áhersla er lögð á aukna 
vöruþekkingu á grænmeti, á meðhöndlun og nýtingu þess í 
matreiðslu á mismunandi matréttum. Áherlsla er lögð á nýtingu 
hráefnis, fjölbreytni í matseld og tækifæri til að draga úr sóun. Gert er 
ráð fyrir virkri þátttöku og umræðum um tækifæri í matseld. 
Sýnikennsla og smakk.

Kennari: Dóra Svavarsdóttir.

Staðsetning: Hótel- og matvælaskólinn.

Tími: Þriðjudagur 31. október,  
 kl. 16.00 - 19.00.

Fullt verð: 12.600 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

STARFSFÓLK Í FERÐAÞJÓNUSTU

Vaktstjórn
Markmið námskeiðsins er að auka þekkingu á skipulagðri 
verkefnastjórnun og fjallað er um mikilvægi góðra samskipta á 
vinnustað, leiðsögn og stjórnun með starfsfólki auk umgengni 
innanhúss. Einnig er lögð áhersla á eftirfylgni með innra eftirliti 
hússins. Farið er yfir þætti sem varða starfsemi og umgjörð 
þjónustunnar, viðburði í veitingahúsinu, samskipti og samvinnu við 
aðra stjórnendur og starfsmenn.

Kennari: Hallgrímur Sæmundsson.

Akureyri: Fimmtudaginn 26. október  
 kl. 14.00 - 17.00 
 Skipagötu 14, Akureyri.

Reykjavík: Mánudagur 25. september,  
 kl. 9.00 - 12.00 
 Vatnagörðum 20, Reykjavík.

Fullt verð: 8.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

NÝTT NÁMSKEIÐ
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MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

MATREIÐSLUMENN

Brýnsla á hnífum
Markmið námskeiðsins er að auka leikni og tækni þátttakenda í að 
brýna hnífa með japanskri aðferð. Farið er yfir mismunandi 
tegundir hnífa, egg, hörku og bit. Þátttakendur koma með eigin 
hnífa sem þeir brýna með steini og slípimassa. Unnið er með 15 - 
20 cm langa hnífa og best er að nota Santoku eða Chef‘s hnífa. 
Brýningarsteinn fylgir með námskeiðinu. Námskeiðið er haldið í 
samstarfi við Progastro.

Kennari: Óskar Kettler.

Reykjavík:  Þriðjudagur 26. september,   
 kl. 16.00 - 18.00.  
 Vatnagörðum 20, Reykjavík.

Reykjavík:  Miðvikudagur 27. september,  
 kl. 18.00 - 20.00.  
 Vatnagörðum 20, Reykjavík.

Akureyri: Þriðjudagur 3. október,  
 kl. 16.00 - 18.00. Skipagata 14.

Fullt verð: 10.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

MATREIÐSLUMENN - BAKARAR - FRAMREIÐSLUMENN  
OG KJÖTIÐNAÐARMENN

Ferskostur
Markmið námskeiðsins er að efla færni í gerð ferskosta og fjalla um 
möguleika í framleiðslu þeirra. Á námskeiðinu er framleiðsla 
einstakra ferskosta skoðuð til að fá nánari tilfinningu fyrir gerð 
þeirra og fjölbreytileiki. Á námskeiðinu eru framleiddar nokkrar 
tegundir af ostum. Rætt er ítarlega um tæki, tól og aðstöðu sem 
þarf fyrir heimaframleiðslu á ostum.

Kennari: Þórarinn Egill Sveinsson.

Staðsetning: Hótel- og matvælaskólinn

Tími: Laugardagur 7. október,  
 kl. 9.00 - 15.00.

Fullt verð: 21.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 10.000 kr.

FRAMREIÐSLUMENN OG MATREIÐSLUMENN

Íslenskar villijurtir í kokteilum
Markmið námskeiðsins er að fjalla um nýtingu á íslenskum 
villijurtum í hina ýmsu kokteila. Fjallað er um hinar nokkrar 
tegundir jurta og hvenær heppileagast sé að tína þær og nýta í 
hina ýmsu kokteila. Farið er yfir meðhöndlun og geymslu jurtanna. 
Sýnikennsla og bragðprufur.

Kennari: Andri Pétursson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 18. september 
 kl. 16.00 - 18.00.

Fullt verð: 9.900 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.500 kr.

NÝTT NÁMSKEIÐ

NÝTT NÁMSKEIÐ
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MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, PÍPULAGNINGAMENN OG 
BIFREIÐASMIÐIR

Málmsuða - grunnur
Á þessu námskeiði færð þú þekkingu á bóklegum og verklegum 
grunni í pinnasuðu og hlífðargassuðu, meðhöndlun málma fyrir og 
eftir suðu. Þá þekkir þú grunnatriði rafmagnsfræðinnar varðandi 
ljósbogasuðu, lærir um meðhöndlun málma fyrir og eftir suðu og 
verður fær um að stilla suðuvélar, mæla gasflæði, velja vír fyrir pinna- 
og MIG/MAG suðu, slípa skaut fyrir TIG suðu, sjóða einfaldar TIG, MIG/
MAG og pinnasuður og loks beita öryggisákvæðum á vinnustað.

Kennarar: Hilmar Brjánn Sigurðsson og  
 Gústaf Adólf Hjaltason,  
 véltæknifræðingur IWE. 

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

 véltæknifræðingur IWE.

Tími: Mánudagur 18. september,  
 kl. 13.00 - 17.00 og þriðjudagur  
 19. september, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR 

Pinnasuða
Á námskeiðinu færð þú þekkingu á bóklegum og verklegum 
grunni í pinnasuðu, farið verður í grunnatriði rafmagnsfræðinnar 
varðandi suðu og kennd meðhöndlun málma fyrir og eftir suðu. 
Þátttakandi öðlast þekkingu í að stilla suðuvélar, sjóða einfaldar 
pinnasuður (stúfsuður, kverksuður) og beita öryggisákvæðum á 
vinnustað.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 2. október,  
 kl. 13.00 - 17.00 og þriðjudagur  
 3. október, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

Málmtækni,
vélstjórn og blikksmíði
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MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR

Undirbúningur og stöðumat 
til vottunar í pinnasuðu
Farið verður í alla helstu þætti til vottunar í pinnasuðu

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 4. og fimmtudagur  
 5. október, kl. 8.30 - 16.30.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR - BIFREIÐASMIÐIR

MIG/MAG suða
Á námskeiðinu færð þú þekkingu á bóklegum og verklegum 
grunni MIG/MAG- suðu, farið verður í grunnatriði 
rafmagnsfræðinnar varðandi suðu. Þú færð þekkingu á 
meðhöndlun málma fyrir og eftir suðu. Að því loknu ertu fær um 
að stilla suðuvélar, velja rétt gas, meta og mæla gasflæði, sjóða 
einfaldar MIG/MAG-suður (stúfsuður og kverksuður), ásamt því að 
beita öryggisákvæðum á vinnustað.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 16. október,  
 kl. 13.00 - 17.00 og þriðjudagur  
 17. október, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.
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MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR - BIFREIÐASMIÐIR

TIG-suða
Á þessu námskeiði færð þú þekkingu á bóklegum og verklegum 
grunni í TIG-suðu en einnig verður farið í grunnatriði 
rafmagnsfræðinnar varðandi suðu. Þú lærir að meðhöndla málma 
fyrir og eftir suðu.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 30. október,  
 kl. 13.00 - 17.00 og þriðjudagur  
 31. október, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

MÁLMIÐNAÐARMENN - VÉLVIRKJAR - VÉLSTJÓRAR

Undirbúningur og stöðumat  
til vottunar í TIG suðu
Farið verður í alla helstu þætti til vottunar í TIG suðu.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 1. og fimmtudagur  
 2.  nóvember, kl. 8.30 - 16.30.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR - BLIKKSMIÐIR  
- BIFREIÐASMIÐIR

Ál og álsuða
Efniseiginleikar áls eru mjög frábrugðnir öðrum málmum og suða 
einnig. Farið er yfir efnisfræði áls og eiginleika. Fjallað um 
suðuaðferðir, prófanir og ýmsa samsetningar möguleika. Farið er í 
meðhöndlun efnis, hreinsun, undirbúning suðu og suðugæði. Í 
verklega hlutanum er soðið með TIG og MIG-suðuaðferðum.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason,  
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Fimmtudagur 23. nóvember,  
 kl 8.00 - 16.00 og föstudagur  
 24. nóvember, kl. 8.00 - 12.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr. 

MÁLM- OG VÉLTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BLIKKSMIÐIR O.FL.

Suðusmiðja - MIG/MAG suða
Markmiðið er að sá sem hefur lokið smiðjunni sé fær um að sjóða 
flestar suður í kverksuðu og plötusuðu samkvæmt verklýsingum, 
hafi þá þekkingu sem nauðsynleg er til að vinna sjálfstætt eftir 
suðuferilslýsingu með MIG/MAG- suðu í flestum suðustöðum í 
kverk og plötu.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason, 
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 27. - 30. nóvember, föstudagur  
 1. desember og 4. - 8. desember,  
 kl. 8.00 - 16.00. 

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 31.000 kr.
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MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

MÁLMIÐNAÐARMENN - VÉLVIRKJAR - VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni - hönnun vökvakerfa
Að námskeiðinu loknu geta nemendur hannað vökvakerfi, 
framkvæmt hönnunarbreytingar á vökvakerfum, gert útboðs-
gögn og tekið út uppsett vökvakerfi.

Kennari: Guðlaugur Þorleifsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 25. - 27. september, kl. 8.30 - 16.30.

Fullt verð: 110.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 55.000 kr.

MÁLMIÐNAÐARMENN - VÉLVIRKJAR - VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni - vinnuvélar
Að námskeiðinu loknu þekkir þú mikilvæg atriði s.s. 
hlutfallsstýringar, magnstýringar, kraftstýringar, skaraða og 
óskaraða loka, forstýriloka, ójafnvægi, fæðingu forstýriloka, lagnir 
og sérhæfða hluta, efni í vökvakerfum, miðflæðilagnir, 
stjörnugírinn, stýrisvélar, slöngubrotsloka, sveiflur, titring og hljóð í 
vökvakerfum ásamt því að læra lagfæringar á þessum hlutum.

Kennari: Guðlaugur þorleifsson.

Tími: 23. - 25. október, kl. 8.30 – 15.30. 

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 110.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 55.000 kr.

MÁLMIÐNAÐARMENN - VÉLVIRKJAR - VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni - rekstur, viðhald  
og bilanagreining
Eftir þetta námskeið ertu fær um að teikna samkvæmt ISO 1219-1 
ásamt því að lesa og leiðrétta teikningar, velja rör og fittings miðað 
við þrýsting og setja upp og tengja slöngur og rör á öruggan hátt. 
Einnig verður þú fær um að velja réttar síur og síubúnað.

Kennari: Guðlaugur Þorleifsson.

Tími: 6. - 8. nóvember, kl. 8.00 - 16.00. 
Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Fullt verð: 110.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 55.000 kr.

MÁLM- OG VÉLTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BLIKKSMIÐIR O.FL.

Suðusmiðja - TIG suða Fínsuða  
í rústfríu stáli, áli og svörtu járni
Nemandi sem lokið hefur suðusmiðju í TIG suðu: · Er fær um að 
sjóða flestar suður í kverk og plötu. · Hefur þekkingu sem er 
nauðsynleg er til að vinna sjálfstætt eftir suðuferilslýsingu með TIG 
suðu í flestum suðustöðum í kverk og plötu. Einnig öðlast hann 
nægilega færni, leikni og öryggi í vinnubrögðum til að vera 
gjaldgengur á vinnumarkaði sem TIG-suðumaður til almennra 
starfa.

Kennari: Gústaf Adólf Hjaltason,  
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 11. - 15. desember og  
 18. - 22. desember, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 31.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - SUÐUMENN

Málmsuðuþjálfun í fyrirtækjum
Kennari IÐUNNAR í málmsuðu kemur í fyrirtækið, metur þörf á 
suðukennslu og ráðleggur um hvernig námskeið henta.

Kennarar: Hilmar Brjánn Sigurðsson og  
 Gústaf Adólf Hjaltason,  
 véltæknifræðingur IWE.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20  
 eða viðkomandi fyrirtæki. 

Tími: Samkomulag.

Fullt verð: Eftir umfangi

Verð til aðila IÐUNNAR: 1/3 af fullu verði

Fáðu reglulega sendan tölvupóst með fréttum  
og upplýsingum um áhugaverð námskeið eða  
aðra viðburði.  www.idan.is/postlisti

SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTA
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MÁLMIÐNAÐARMENN - VÉLVIRKJAR - VÉLSTJÓRAR

Titringsmælingar
Farið verður í grundvallaratriði við titringsmælingar. Farið verður yfir 
staðla og búnað sem gefa vísbendingar um titringsvandamál. Hvað 
eru mælitækin að segja okkur? Erum við með skemmdar legur, 
skemmdar tennur í gírkassa o.fl.

Kennari: Kristján Kristjánsson, tæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Miðvikudagur 15. og fimmtudagur  
 16. nóvember, kl. 8.30 - 16.30.

Fullt verð: 110.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 55.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR.

Smurolíur
Farið verður í tilgang smurolía í vélbúnaði, jarðolíur, tilbúnar olíur, 
smurningu, íbætiefni og smurfeiti. Fjallað er um hvað þarf að hafa í 
huga við val á smurolíum, vökvakerfisolíum, síum og skiljum. Hvað 
er hreinleiki og agnatalning, hvaðan koma agnirnar úr 
vélbúnaðinum auk olíurannsókna og skýrslna.

Kennari: Kristján Kristjánsson, tæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Fimmtudagur 12. október,  
 kl 08.30 - 16.30.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 5.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR.

Afréttingar
Farið verður í grundvallaratriði við afréttingar á ýmsum vélbúnaði. 
Dælur, mótorar, gírar. sýndar verða afréttingar bæði með klukkum 
og leiser.

Kennari: Kristján Kristjánsson, tæknifræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Mánudagur 9. og þriðjudagur  
 10. október, kl. 9.00 - 17.00.

Fullt verð: 70.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.
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MÁLM- OG VÉLTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BLIKKSMIÐIR O.FL.

Rafmagnsfræði
Að loknu þessu námskeiði þekkir þú grunnatriði 
rafmagnsfræðinnar ásamt framleiðslu- og flutningsferlum raforku, 
helstu öryggisatriði varðandi rafleiðara og muninn á milli 
jafnstraums og riðstraums, einfasa og þriggja fasa rafmagns, 
lekaliða og öryggja. Einnig verður farið í segulliða, spenna og 
afriðla, undirstöðuatriði í virkni iðntölva (PLC) og 
rafmagnsteikningar. Með þessa þekkingu að vopni geturðu notað 
fjölsviðsmæli (AVO), mælt spennu og einangrað leiðara með því 
að slá út í töflu og læsa öryggjum til að einangra vélar fyrir 
viðgerðir og áttar þig á fyrirkomulagi íhluta í rofa- og 
tengiskápum. Einnig muntu geta, gert við framlengingarsnúrur, 
ljósahunda, fjöltengi og sinnt rafgeymum, lesið kraft- og 
stýrirásateikninga og forritað einfaldar iðntölvur (PLC).

Kennari: Kennarar IÐUNNAR.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 11. - 14. desember, kl. 8.00 - 16.00  
 og 15. desember, kl. 8.00 - 12.00.

Fullt verð: 100.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 25.000 kr.

MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR

Iðntölvustýringar
Að loknu þessu námskeiði þekkir þú uppbyggingu iðntölvunnar 
og virkni, táknmyndir, örgjörva, innganga, útganga, tengingu við 
loka, skynjara, teljara og rofa, grunnhugtök forritunarmáls og 
„ladder-forritun“. Með þessa þekkingu að vopni getur þú sett upp 
og tengt iðntölvu við loka, skynjara, teljara og rofa, forritað 
iðntölvu með „ladder-forritun“ og látið hana stýra aðgerðum 
ásamt því að framkvæma villuleit í forriti og áttað þig á algengum 
bilunum.

Kennari: Guðmundur Benediktsson, 
 rafmagnsverkfræðingur.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 20. - 23. nóvember, kl. 8.30 - 16.00.

Fullt verð: 200.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 70.000 kr.
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VERKFRÆÐINGAR – ARKITEKTAR - HÖNNUÐIR

Autodesk 3d studio MAX 2018
3ds MAX 2018 er Þrívíddar forrit til að gera þrívíddar teiknimyndir, 
model, leiki og myndir. Á námskeiðinu verðurfarið í helstu grunn 
eiginleika forritsins, sérstaklega varðandi model ogmyndir.

Kennari: Egill Rúnar Sveinbjörnsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 1. og 2. desember og 8.  
 og 9. desember, kl. 08.30 - 16.30

Fullt verð: 150.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 70.000 kr.

HÖNNUÐIR - IÐNAÐARMENN - TÆKNIMENN OG AÐRIR 
ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR INVENTOR / AUTOCAD

Autodesk Revit Architecture 2018 
grunnnámskeið „Essentials“
Á þessu námskeiði er farið í gegnum grunninn í Revit Architecture 
2018. Kennt verður það sem þú þarft að vita til að komast af stað, 
hvernig best er að nota viðmótið, búa til grunnmyndir, bæta inn í 
módelið, hvernig á að málsetja og margt fleira.

Kennari: Áslaug Elísa Guðmundsdóttir.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Laugardagur 18. nóvember,  
 kl. 08.30 - 17.30

Fullt verð: 75.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 25.000 kr.

HÖNNUÐIR - MÁLMIÐNAÐARMENN - TÆKNIMENN OG NÝIR 
NOTENDUR AUTOCAD ELECTRICAL

AutoCAD Electrical Essentials  
(IEC Standard)
Á þessu úrvalsgóða námskeiði læra nemendur að þekkja þau 
fjölmörgu tæki og tól sem AutoCAD Electrical býður upp á við 
gerð stýrikerfisteikninga og uppsetninga. Yfirferð/skýringar á 
uppbyggingu forrits, viðmóti, stillingum og uppsetningu og 
stöðlun, verkefnastjórn, rafmagnsteikningum, innsetningu tákna, 
aðferðum til breytingar/afritunar, skýrslum, listum og skrám og 
útlitsmyndum.

Kennari: Sigurgeir Þorleifsson.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 15. - 17. nóvember, kl. 8.30 - 17.30.

Fullt verð: 135.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 70.000 kr.

BLIKKSMIÐIR OG STÁLSMIÐIR

Inventor fyrir blikksmiði  
og stálsmiði
Á námskeiðinu verður notast við Autodesk INVENTOR Sheet metal 
hugbúnaðinn. Farið verður í alla helstu eiginleika forritsins og 
hvernig við hönnum þunnplötu íhluti.

Kennari: Finnur Fróðason,  
 framkvæmdastjóri CAD ehf.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Föstudagur 10. og laugardagur 11.  
 nóvember, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 95.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 35.000 kr.

Tölvustudd
hönnun
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IÐAN ER ATC (AUTHORIZED TRAINING CENTER) FYRIR AUTODESK.

HÖNNUÐIR - IÐNAÐARMENN - TÆKNIMENN OG AÐRIR 
ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR INVENTOR

Inventor 2018 „súper módel“ 
(Skeleton Construction)
Súpermódel einkennast af því að passa fullkomlega saman. Það 
gerir hönnun þín líka þegar þú hefur lokið námskeiðinu. Á 
námskeiðinu lærir þú að vinna með „skynsöm módel“ (Intelligent 
Models) bæði hvað varðar rúmfræði og breytur (geómetríu og 
parameter). Einblínt er á að módelið á að passa 100%.

Kennari: Finnur Fróðason,  
 framkvæmdastjóri CAD ehf.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: Föstudagur 3. og laugardagur 
 4. nóvember, kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 95.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 40.000 kr.

HÖNNUÐIR - MÁLMIÐNAÐARMENN - TÆKNIMENN OG NÝIR 
NOTENDUR INVENTOR

Autodesk Inventor 2018 Essentials 
Grunnnámskeið
Að loknu þessu hagnýta námskeiði eiga nemendur að þekkja 
undirstöðuatriði í þrívíðri, tölvustuddri hönnun og getað skissað í 
forritinu ásamt því að geta sett inn skýringar, efnis- og íhlutalista.

Kennari: Finnur Fróðason, 
  framkvæmdastjóri CAD ehf.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 20. - 21. og 27. - 28. október,  
 kl. 8.00 - 16.00.

Fullt verð: 150.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 70.000 kr.

HÖNNUÐIR - IÐNAÐARMENN - TÆKNIMENN OG NÝIR 
NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD og AutoCAD LT 2018 
grunnnámskeið
Á þessu námskeiði afla nemendur sér traustrar þekkingar á 
viðmóti forritsins, skipunum þess og tækni til að skapa, lagfæra og 
prenta tvívíð verkefni. Auk þess læra þeir grunninn sem er 
nauðsynlegur til að vinna með AutoCAD í þrívídd.

Kennari: Finnur Fróðason, 
 framkvæmdastjóri CAD ehf.

Staðsetning: IÐAN fræðslusetur, Vatnagörðum 20.

Tími: 29. - 30. september og 6. - 7. október,  
 kl. 8.00 - 18.00.

Fullt verð: 150.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 70.000 kr.
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Við erum sterkari þegar við vinnum saman. Stafir lífeyrissjóður og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn hafa nú sameinast í einn öflugasta 
lífeyrissjóð landsins undir merkjum Birtu. Saman erum við sterkari!

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000  I  birta@birta.is  I   birta.is

EINN ÖFLUGASTI LÍFEYRISSJÓÐUR LANDSINS
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Auðvelt að finna námskeið
Sláðu inn leitarorð eða leitaðu í námskeiðsflokkunum á 
forsíðu vefsins og finndu eins og skot námskeiðið sem 
þig vantar. Veldu námskeið valkostinn í efsta valseðlinum 
og fáðu ítarlegt yfirlit yfir öll námskeið á þínu sviði.

Ítarlegar upplýsingar um námskeið
Nú á hvert námskeið sína sérstöku síðu á vefnum. Þar má 
finna námskeiðslýsingu, tímasetningar og lengd, 
upplýsingar um kennara, staðsetningu og verð. Einnig er 
tengiliður skráður við hvert námskeið og er handhægt 
að hafa samband við hann ef einhverjar spurningar 
vakna. Ef kerfið finnur námskeið sem tengjast 
viðkomandi námskeiði er það birt.

Mínar síður
Allir sem sækja námskeið eða hafa sótt námskeið hjá 
IÐUNNI fræðslusetri geta skráð sig inn á mínar síður með 
Íslyklinum. Á mínum síðum er hægt að fá yfirlit yfir þau 
námskeið sem viðkomandi er skráður í og einnig 
námsferil. Þar er hægt að sækja viðurkenningarskjöl á pdf 
sniði og stafrænt námsefni á þeim námskeiðum þar sem 
það er í boði.

Upplýsingar um þjónustu
Allar upplýsingar um þjónustu IÐUNNAR eru 
aðgengilegar á nýja vefnum, s.s. upplýsingar um 
námssamninga og sveinspróf, náms- og starfsráðgjöf, 
raunfærnimat og styrki.

Nýr vefur IÐUNNAR fræðsluseturs
IÐAN fræðslusetur hefur opnað nýjan vef þar sem áhersla er lögð á aðgengi að 
upplýsingum og þjónustu. Vefurinn er sérstaklega hannaður til að birtast jafn vel á 
tölvuskjá og í síma eða spjaldtölvu. Kynntu þér þjónustu IÐUNNAR á www.idan.is.
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