
 

 

Forystufræðsla fyrir stjórnir og starfsmenn stéttarfélaga 

 

Nú hefur verið hönnuð heildstæð námslína fyrir stjórnir og starfsmenn aðildarfélaga ASÍ og BSRB af 
Fræðslusetrinu Starfsmennt. Námslínan kallast Forystufræðsla fyrir stjórnir og starfsmenn 
stéttarfélaga.  Markmið námsins er að efla þekkingu og fagmennsku innan aðildarfélaganna og er 

áhersla lögð á lýðræðislega virkni, upplýsingamiðlun og eflingu liðsheildar. Ætlunin er að styrkja 
almenna starfs- og stjórnendahæfni til að geta mætt fjölbreyttum verkefnum og nýjum áherslum í 
þjónustu við félagsmenn.  

Námið er í boði fyrir alla starfsmenn og stjórnir stéttarfélaga innan ASÍ og BSRB.  
 
Skipaður var stýrihópur sem hefur unnið að þróun námsskrárinnar og hefur Félagsmálaskóli alþýðu 
komið til samstarfs við Starfsmennt, varðandi þá þætti sem snúa að sérstökum fagþáttum 
stéttarfélaga.  Námsleiðin skiptist í 26 sjálfstæð námskeið sem spanna alls 173 klukkustundir sem 
þátttakendur geta valið úr, út frá eigin þörfum. 
 
Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Félagsmálaskólans www.felagsmalaskoli.is með því að smella 
á hlekkinn „Forystufræðsla“.    
 
 

Námsskrá Forystufræðslunnar Tímasetning  

Hlutverk og hugmyndafræði stéttarfélaga: 
- Hlutverk og hugmyndafræði  
- Réttindakerfið  
- Símenntun og virk starfsþróun  

- Alþjóðasamstarf, fjölþjóðlegur vinnustaður og fjölmenning á 
vinnustað  

 
Kennt 14. febrúar 
Kennt 16. mars 
Kennt 15. maí 
 
Kennt 15. febrúar 

Mótun og miðlun upplýsinga  Auglýst síðar 

Lýðræði og öflugt samráð:  

- Virk hlustun  
- Samningatækni  

 
Kennt 15. maí 
 

Hópavinna og liðsheild  Kennt 25. janúar 

Launaskólinn  Kennt í apríl 

Umsjón funda  Auglýst síðar 

Fjármál og fjárreiður stéttarfélaga  Kennt 15. mars 

Skjalastjórn og úrvinnsla upplýsinga:   

- Upplýsinga og skjalastjórnun  
- Upplýsingaleit og rafrænar heimildir  

Auglýst síðar 

 

Að tjá sig af öryggi  Auglýst síðar 

Þjónusta og samskipti: 

- Þjónustunámskeið  
- Krefjandi samskipti  

 
 
Kennt 26. janúar 

Að stjórna verkefnum  Auglýst síðar 

Að takast á við breytingar  Kennt 14. maí 

Í kappi við tímann  Auglýst síðar 

Streita, starfsþrot og val á viðhorfum  Kennt 26. janúar  
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Siðferði og samskipti á vinnustöðum  Auglýst síðar 

Jafnrétti  Kennt 14. febrúar 

Tölvur og tölvunámskeið  Auglýst síðar 

Enska fyrir starfsfólk stéttarfélaga  Auglýst síðar 

Danska fyrir starfsfólk stéttarfélaga  Kennt frá mars-maí (3x) 

  

 

Sameiginleg trúnaðarmannanámskeið  -  hringinn í kringum landið 
 
Mikilvægt er að félagsleg fræðsla trúnaðarmanna sé sem allra best og allir trúnaðarmenn fái tækifæri 
til að sækja trúnaðarmannanámskeið. Nú er búið að skipuleggja trúnaðarmannanámskeið hringinn í 
kringum landið sem  öll stéttarfélög innan ASÍ og BSRB geta sótt sameiginlega.  Fyrirhugað er að 
bjóða uppá námskeiðin á níu stöðum á landinu á vorönn 2012. Um er að ræða þrep 1 úr 
Trúnaðarmannanámskrá  I.  Jafnframt verður boðið uppá áframhaldandi námskeið ef vel tekst til. 
Nánari upplýsingar má sjá á heimasíðu Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is  
 
 

Þrep 1  Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 

Fyrir hádegi  
09.00 -12.00 
4 kennslustundir  

Trúnaðarmaðurinn – 
starf hans og staða  
Þjóðfélagið og 
vinnumarkaðurinn 
 

Trúnaðarmaðurinn – 
starf hans og staða 
Að rannsaka mál og 
fylgja þeim eftir. 
 

Vinnuréttur- 
grunnuppbygging 
 

Eftir hádegi  
13.00 -16.00 
4 kennslustundir 

Trúnaðarmaðurinn – 
starf hans og staða 
Starf trúnaðarmannsins 
skv. lögum og 
kjarasamningum  
 

Trúnaðarmaðurinn – 
starf hans og staða  
Vinnuaðferðir - að taka 
við umkvörtunum 
 

Vinnuréttur- 
grunnuppbygging 
 
 

 
 
Námskeiðin verða sem hér segir: 
 

6. febrúar – 8. febrúar Suðurland – Austurvegi  56, Selfossi 
13. febrúar – 15. febrúar Austurland - Hótel Hérað 
20. febrúar – 22. febrúar Norðurland vestra  - Langamýri 
5.    mars – 7. mars  Norðurland eystra - Lionssalurinn Skipagötu 14 
12. mars – 14. mars Vestfirðir - Stjórnsýsluhúsið 
19. mars – 21. mars Vesturland  -Sæunnargötu 2a, Borgarnesi 
23. apríl – 25. apríl  Vestmannaeyjar – Strandvegi 50 
7. maí – 9. maí   Reykjavík – Sætúni 1 

 
 

Eyrún Björk Valsdóttir, 
deildarstjóri fræðsludeildar ASÍ 
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