
 
 

Vinnudagur Leiknar í upphafi nýs starfsárs 

Haldinn í ASÍ húsinu, 10. september 2014, frá kl. 10-15. 

 

Mættir: Eyrún Valsdóttir frá Félagsmálaskóla alþýðu, Guðrún Lárusdótti frá Endurmenntun 

Landbúnaðarháskólans, Hildur Betty Kristjánsdóttir frá Símey, Hulda Anna Arnljótsdóttir frá 

Fræðslusetinu Starfsmennt, Guðún Vala Elísdóttir frá Símenntun Vesturlands og Sólveig Hildur 

Björnsdóttir frá Framvegis. Smári boðaði forföll þar sem flug féll niður. 

 

Eyrún fór yfir dagskrá á meðan fundarmenn komu sér fyrir. 

 

Dagskrá: 
1. Kosning í embætti 

2. Yfirferð síðasta árs – úr ársskýrslu 

3. Verkefni 2014-2015 

4. Fjarfundaröð – finna dagsetningar og efni 

5. Fá fleiri félagsaðila 

6. Sameining við Kvasir 

7. Önnur mál 

8. Næsti fundur 

 

 

1) Kosning í embætti og verkaskiptingu. Eyrún, nýkjörinn formaður,  stakk upp á eftirfarandi 

skiptingu sem var samþykkt. Hildur Betty verður varaformaður, Hulda Anna verður ritari, 

Guðrún verður gjaldkeri,  Smári aðalmaður í stjórn og Sólveig og Guðrún Vala varamenn. 

 

2-6)Yfirferð síðasta árs með verkefni:  Eyrún lagði fram síðustu ársskýrslu og  fundarmenn ræddu 

helstu verkefni og eftirfylgd þeirra. Rifjaðar voru upp umræður frá síðasta aðalfundi þar sem 

stungið var upp á að endurskoða og rýna í lög Leiknar. Skoða þarf hvort og hvernig við 

vinnum vinna með Kvasir og hvort við eigum að impra á sameiningu og hvað sú sameining 

ætti að skila.  Fundarliður nr. 3 um verkefni komandi starfsárs var ræddur samhliða 

verkefnum síðasta árs. 

 

Félagsaðild: Eigum við að færa út kvíarnar og ef svo er, hvernig á að ná til fleiri 

félagsmanna/stofnanaskóla og fyrirtækjaskóla og hvað eigum við að bjóða þeim?  Guðrún 

hefur listað upp hvaða fyrirtækjaskóla við gætum nálgast. Allur þriðji geirinn er ókannaður 

akur en helstu samstarfsaðilar sambærilegra aðila á Norðurlöndum.  Ákveðið að senda út 

kynningarbréf (í fyllingu tímans) á þriðja geiranna og skoða með fyritækja-/stofnanaskóla og 

aðrar menntastofnanir. Til að byrja meða var ákveðið að bjóða aðilum utan Leiknar að 

fylgjast með fjarfræðsluerindum og taka þátt í þeim erindum. Nýjir samstarfsaðilar þurfa ekki 

að borga fyrsta árið og fá eingöngu að fylgjast með fjarfræðsluerindum og skiptast þannig á 

upplýsingum. Ákveðið að nálgast þriðja geirann í gegnum Almannaheill.is og bjóða þeim 

aðgang að fjarfræðsluerindum án gjalds. Ekki nálgast menntafyrirtæki því þau eru ekki non- 

profit. Þriðji geirinn er nefndur frjáls félagasamtök hjá hinu opinbera. 



 

Vottun námsskráa: hægur gangur er á vottun námskrá fyrir nám í framhaldsfræðslu, hjá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. Öðruvísi uppsetning á námsskrám sem vottuð er af Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins og hinsvegar inn í gagnagrunn ráðuneytisins. Öll vottunarmál eru enn sem komið er á 

reiki. Ákveðið að bíða og sjá hvar málaflokkurinn lendir t.d. með tilkomu Námsstofnunar (vinnuheiti). 

 

Vefsíða Leiknar er ekki nógu upplýsandi og þarf að taka hana áfram í gegn. Ákveðið að Smári leggi 

drög að endurbótum því hann er bæði góður penni og þekkir vel til starfseminnar. Guðrún mun senda 

Smára dæmi um góðar vefsíður s.s. almannaheill.is ofl.  

 

Endurskoða lögin: Hvaða aðferðafræði á að nota og stjórnarmenn munu taka vinnufund um 

lagabreytingar og fá síðan félagsmenn til að koma með sínar athugasemdir áður en málið verður 

kynnt sem lagabreyting. Ákveðið að skoða betur feril lagabreytinga og Sólveig tók að sér að rýna lögin 

og koma með fyrstu tillögur.  

 

Leita leiða til að auka sýnileika Leiknar. Rætt um feisbúkk og blaðagreinar. Ákveðið að fresta feisbúkk 

færslum um sinn eða þangað til heimasíðan er komin í betra horf. Minnt á að við erum ekki með 

fastan starfsmann og því ákveðið að leggja áherslur á að koma t.d. erindum inn á leikn.is. Virkja 

fréttaveituna á heimasíðuna. Fagfundir og námsmessur: ekki þörf á að vera mjög sýnileg á þessum 

vettvangi. 

 

4) Fjarfundaröð- finna dagsetningar og efni 

 

Október - 1.fundur: Kynning á Capacent skýrslunni um framhaldsfræðslukerfið. Eyrún tali við 

Ingibjörgu Elsu. 7. október 

Nóvember -2. fundur: Fjölmennt. 4.nóv. 

Desember – 3. fundur: Hulda Anna:  Hæfnipælingar úr ýmsum áttum/ Hæfnilíkön héðan og þaðan. 

Nýjir hæfniþættir s.s úr norrænu hæfnigreiningarverkefni.2. des. 

Janúar – 4. fundur:- 13. janúar 

Febrúar – 5.fundur: 3. feb. 

Mars – 6. Fundur: 3. mars 

Apríl – 7. Fundur: 14. apríl 

Maí -8. Fundur:  

  

Tillögur að efni í fjarfundi- þankahríð: Íslenski hæfniramminn og almenn starfshæfni, gildi námsskrár 

og námsskrárvinna, Fab-lab, Landsbjörg eða einhver annar fræðsluaðili úr 3ja geiranum. 

Framtíðarhæfni á vinnumarkaði (Karl hjá Vinnumálastofnun), Fulbright og öll upplýsinga- og 

styrkjaflóran, Nýsköpunarvirkni, PIAAC frá t.d. Stefáni Stefánssyni eða Guðfinnu Harðardóttur, 

Markaðsmál og notkun samfélagsmiðla (Þórhallur hjá Mími, Bergþóra hjá Starfsmennt,), HRSG 

kanadíski gagnabankinn,  Lync, Biophillia aðferðafræðin t.d. frá ráðuneytinu, Um kennslufræði: 

spegluð kennsla og nýjar áherslur í kennslu,  

 

7)Önnur mál: Tillaga að setja niður á blað að stjórn getur tekið ákvörðun eða rætt áríðandi álitamál – 

á netinu. Þó nokkur hefð er fyrir því svo það verklag verður bara styrkt. Hugmynd um að setja 

uppvefsíður í Word-Press og laga heimasíðuna.  

                                                                           Fundi slitið kl. 15. 

                                                                         Hulda A. Arnljótsdóttir 


