
 Fræðslusetrið Starfsmennt 
                                  

 

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum 

upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum  

heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónustan er  

sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í  

krafti faglegs samstarfsnets og nútíma upplýsingatækni. 

Starfsmennt er samstarfsvettvangur starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið 

þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu  

einstaklings og samfélags. 

 

        Hulda Arnljótsdóttir, framkvæmdastjóri 



Setrið er samstarfsvettvangur starfsmanna 

og stjórnenda sbr. 

bókun í kjarasamningum frá 2001-2012 

 



Hverjir standa að setrinu? 
f.h. launagreiðanda: 

 

Fjármálaráðuneytið 

Stéttarfélög: 

•SFR – Stéttarfélag í almannaþjónustu 

• Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 

• Kjölur-stéttarfélag starfsm. í alm.þjónustu 

• Félag starfsmanna stjórnarráðsins 

• Félag flugmálastarfsmanna ríkisins 

• Starfsmannafélag Garðabæjar 

• Starfsmannafélag Kópavogs 

• Starfsmannafélag Suðurnesja 

• Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi 

• Starfsmannafélag Hafnarfjarðar 

• Starfsmannafélag Vestmannaeyja 

• Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum 

• Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi 

• Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu 

• Starfsmannafélag Húsavíkur 

• Starfsmannafélag Fjarðabyggðar 

• Starfsmannafélag Fjallabyggðar 

• Starfsmannafélag Skagafjarðar ofl. 

•Starfsmannafélag Seltjarnarness 

Samningar við 

mannauðssjóði 

og stéttarfélög til 

að greiða leið að 

stofnananámi. 



Þjónusta Starfsmenntar: 

Fræðsla og ráðgjöf 
Starfstengdar námsleiðir 

og stofnananám 
Almenn þverfagleg 

námskeið opin öllum 
Þjónusta við stofnanir 

 

•Læknaritarar, félagsliðar, 

heilbrigðisritarar, starfsfólk 

íþróttamannavirkja, 

launafulltrúar, áfengisráðgjafar, 

lyfjatæknar, stuðningsfulltrúar, 

bókarar, frístundafulltrúar... 
•Brúarnám með 

framhaldsskólum 

•Stofnanaskólar s.s. innan: 

sýslumannsembætta,  tollstjóra, 

TR, Vinnumálastofnunar, 

dómstóla, fangelsa, 

heilsugæslu og 

heilbrigðisstofnana, leikhúsa 

og flugvalla. 

 

•Starfstengd enska 

•Starfsmannasamtöl 
• Fjarkennt tölvunám 

• Nám fyrir starfsfólk í        

stjórnunareiningum 
•Mannauðsstjórnun 
•Skrifstofubraut 
•Verkefnastjórnun 
•Þjónustustjórnun 
•Skjalastjórnun 

•Talsmaður breytinga 

•Lífsbraut 
•Ýmis samskipta- og 

sjálfstyrkingarnámskeið  

 

•Ráðgjafi að láni og 

starfsþróunarverkefni 
•Farandfyrirlestrar 
•Náms- og starfsráðgjöf 

•Ferða- og dvalarstyrkir 

 

•Þróunarverkefni: 

 

•Raunfærnimatsverkefni 

•Jafngildi náms  

•Hæfni  

•Námshvatning- 

námsmenning 



Efling mannauðs- starfsþróun 
 

Ráðgjafi að láni 

Vinnustaðargreiningar  

Þarfagreining fræðslu  

Sérsniðið stofnananám 

Fræðsla og farandfyrirlestrar 

Hæfnigreiningar starfa og símenntunaráætlun 

Ráðgjöf um starfsþróun og menntamöguleika starfsfólks 

Námsráðgjöf og námshvatning  

Mannauðsstefna  

Starfsmannasamtöl  

Ferða- og námsstyrkir 

 

 

 



Verklag náms og þjónustu 
Hönnun náms og 

þjónustu 

Stjórnun og 

samstarf 

Kynningar  Framkvæmd  Mat og 

árangur 

Frumkvæði kemur víða að 

 

Þarfagreining og rýnihópar 

starfsmanna  og stjórnenda 

 

Sérsniðið stofnananám sem 

kennt er til lengri tíma 

 

Einstaklingsval innan námsleiða 

 

Rafræn umsýsla  náms 

 

Námskrá, skýr yfirsýn yfir 

námsframboð 

 

Sameiginleg hugtök og 

orðnotkun til að auðvelda mat og 

yfirfærslu réttinda 

 

 Önnur þjónusta: 

Ráðgjafi að láni 

Námsráðgjöf 

Farandfyrirlestrar 

Ferða- og dvalarstyrkir 

Stýrihópur er  virkur  

 

Vinnuhópar stofnaðir  

 

Gerð námsefnis og tillögur 

um kennara/leiðbeinendur 

 

Þátttaka allra tryggir góða 

framkvæmd 

 

Samstarf við aðra 

hagsmunaðila  

 

Tekið á ýmsum álitamálum: 

Vinnuálag, streita, 

laun, hvenær dags kennt, hvaða 

réttindi fást, hvernig kynnt og 

hvernig metið.  Hvernig hvatt 

til náms á vinnustað? 

Vitundarvakning  

um mikilvægi 

símenntunar 

 

Öflugt vefkerfi  og 

skráning í nám hjá 

Starfsmennt. 

 

Veffréttabréf 

 

Námsvísir 

 

Rafrænar markhópa-

kynningar 

 

Auglýsingar og 

greinar í 

samfélagsmiðla 

 

Fyrirlestrar, 

ráðstefnur og fundir 

 

 

Finna námi eða 

þjónustu  skilvirkan og 

faglegan farveg – um 

allt land 

 

Oftast samið við 

fræðsluaðila/ráðgjafa 

um framkvæmd eða 

nám haldið á 

vinnustöðum 

 

Rafræn umsýsla 

náms: 

skráning   

vinnusvæði nemenda, 

námsgögn, 

þátttökuskjöl 

þjónustukönnun 

og yfirlit yfir námsferil 

– allt á netinu 

 

Hafa í huga: 

Kennslufræði   

fullorðinna 

Fjölbreytt mat 

Bestu fáanlegu  

leiðbeinendur 
 

Þjónustukönnun á  

námi og kennurum 

  

Niðurstöður sjást 

strax 

  

Endurmat og  

yfirfærsla /hagnýting 

góðra hugmynda 

 

  

Hvernig skilar nám 

sér inn til stofnana? 

Átti nám sér stað? 

 

Hvað lærði  

nemandinn?  Skilar 

það sér í bættu starfi/ 

betri gæðum? 



www.smennt.is 


