Stjórnarfundur Leiknar - fundargerð
Dagsetning: 06.11.2015, kl. 13-15.
Staður: Skipholt 50b hjá Fræðslusetrinu Starfsmennt.
Mætt: Guðrún Lárusdóttir, Ólafur Ástgeirsson, Helga Gísladóttir, Hulda Anna Arnljótsdóttir, Guðrún
Vala Elísdóttir, Þuríður Sigurðardóttir (skype). Sólveig Hildur Björnsdóttir boðaði forföll.
Fundargerð er rituð í samræmi við boðaða dagskrá.
Fundargerð síðasta fundar samþykkt og komin á netið.
1. Hvað er að gerast í fullorðinsfræðslunni? Rætt um eftirfarandi mál með það í huga að taka
saman áhersluatriði í skýrslu til norrænna samstarfsaðila og taka stöðuna í einstaka málaflokkum:
a) Skýrsla frá verkefnahópi mennta- og menningarmálaráðuneytisins um fullorðins- og
framhaldsfræðslu en hún kom út í maí 2015. Í verkefnahópnum var enginn fulltrúi Leiknar en
tveir fulltrúar frá Kvasi. Skýrslan er á netinu og þar má sjá helstu niðurstöður t.d.
framtíðaráherslur í framhaldsfræðslu, sjónarhorn, fjármagn til framhaldsfræðslu og hvað
þarf að styrkja. Stjórn ákvað að þar sem búið var að benda ráðuneytinu á að Leikn ætti engan
fulltrúa í þessum vinnuhópi um þróun í fullorðins- og framhaldsfræðslu, yrði ekki frekar
aðhafst í málinu.
b) Skýrsla um stefnumótun í náms-og starfsráðgjöf. Í niðurstöðum kemur fram að auka þurfi
samfellda ráðgjöf, aðgengi og auka náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Ennfremur ráðgjöf
til jaðarhópa (t.d. fangar, konur, erlendir ráðþegar o.fl). Stjórn sammála um að ráðgjöfin hafi
verið mikil lyftistöng fyrir fullorðinsfræðsluna en efla megi ráðgjafafærni hvað varðar
fjölmenningu.
c) Atvinnumál jaðarhópa (fatlaðir, flóttamenn, ungt fólk). Stjórn þótti spennandi að fylgjast
betur með þróun þessa málaflokks og vinnu með „jaðarhópa“
d) Kjarasamningsmódel og hvað með t.d. 3ja geirann – sem er í brennidepli í Evrópu og
Skandinavíu. HAA og GL munu skrifa um kjarasamningsmódel Íslands hvað varðar rétt til
símenntunar og starfsþróunar og hvernig sum fræðslusetur eru fjármögnuð (sbr. FA,
Starfsmennt, Iðan). Stjórn ætlar einnig að fylgjast með símenntun innan 3ja geirans og
athuga hvað við getum lært af norrænum samstarfsaðilum.
e) Skýrsla um styttingu framhaldsnáms- sem kom út í okt. 1015 – efnahagsleg áhrif.
f) Staða verk og iðnmenntunar - almennt þarf að efla vitund varðandi þessar greinar,
en ,,bransinn er að taka við sér“. Miklar hræringar erlendis til að auka áhuga og aðgengi í
verk- og iðnnám, sem undirstöðu framleiðslugreina.
g) Almenn niðursveifla í stofnananámskeiðum, enda óvissa í kjaramálum og verkföll nýafstaðin.
Ýmist uppsveifla eða niðursveifla hjá símenntunarmiðstöðvum hvað varðar þátttöku í námi.
Stjórn velti fyrir sér hvort búið væri að taka stærsta kúfinn í framhaldsfræðslunni, en ekkert
er vitað um það með vissu.

2. Næstu fjarfræðsluerindi rædd og tekin ákvörðun um eftirfarandi dagsetningar 1. des um
rafræna markaðssetningu og mun HAA finna fyrirlesara í þann þátt. Lagt var fyrir bréf frá Kvasi
þar sem óskað er eftir að Leikn noti fjarfræðsluformið til að kynna möguleika rafrænnar
markaðsetningar fyrir framhaldsfræðsluna. Ákveðið var að fjalla almennt um málið á næsta
fjarfræðsluerindi og taka þar inn markhóp framhaldsfræðslunnar og velta upp hugmyndum
hvernig nálgast megi hann. Halda síðan framhaldsnámskeið ef þörf er fyrir að dýpka umræðuna
um framhaldsfræðsluna frekar. Næstu fjarfræðsluerindi voru ákveðin þessa daga: 12. jan, 2. feb,
1. mars, 5. apríl. (efni til umfjöllunnar er; menntun fanga (GVE), kynning á Virk (HAA), menntun
fatlaðra (HG). Einnig þarf að vera rými fyrir kerfislegar nýungar á sviði fullorðsinfræðslu. Í maí er
svo fyrirhugað að halda ráðstefnu t.d. með Kvasi í kringum ársfund.
3. Bréf frá EAEA og Gina Ebner – Hulda mun framvegis framsenda þessi bréf á stjórn.
4. Ósk um tilnefningu fulltrúa í samráðshóp vegna verkefnisins ,,Ráðgjöf og leiðsögn við
fullorðna“ (Guidance and Orientation for Adult learners –GOAL) sem FA hefur umsjón með.
Samþykkt að tilnefna Guðrúnu Völu Elísdóttur náms- og starfsráðgjafa fyrir hönd Leiknar.
5. NLV fundur í Kaupmannahöfn 15.-16. desember, formaður og gjaldkeri Leiknar fara og flytja þar
skýrslu.
6. Önnur mál engin.
Fleira ekki gert og fundi slitið.
Fundargerð ritaði: Guðrún Vala Elísdóttir

