
 

 

Félagsleg fræðsla  

 

Allan ársins hring eru námskeið í boði fyrir alla talsmenn stéttarfélaga á vegum Fræðsludeildar ASÍ og 

Félagsmálaskóla alþýðu. Á þeim er lögð áhersla á hefðbundna félagslega fræðslu. Jafnframt er boðið upp 

á námskeið sem taka á málefnum sem eru í brennidepli hverju sinni. Stéttarfélög geta pantað námskeið til 

að móta starf og stefnu og styrkja talsmenn sína.  Á síðasta ári fluttist öll félagsleg fræðsla og umsjón 

inná skrifstofu ASÍ en áður var hún í umsjá Mímis – símenntunar ehf.  Síðustu ár hefur Félagsmálaskólinn 

fengið rúmlega 20 milljónir á ári úr ríkissjóði.  Á síðasta ári fékk skólinn aðeins 14.4 milljónir og árið 2011, 

12.6 milljónir.  Af þessum sökum hafa starfshættir Félagsmálaskólans verið endurskoðaðir. Eins og áður 

sagði var samningi við Mími, sem gerður var 2003,  sagt upp í lok árs 2009 og rann út í maí síðastliðnum.  

Þá var ráðinn nýr starfsmaður til skólans sem áður hafði séð um málefni hans hjá Mími símenntun.  Þrír 

starfsmenn eru starfandi í skólanum í tæplega tveimur og hálfu stöðugildi.  Þá barst Fræðsludeild ASÍ 

einnig liðstyrkur á síðasta ári, en nú eru tveir starfsmenn í Fræðsludeildinni.  Starfsmenn deildarinnar 

sinna margvíslegum störfum í samvinnu við aðra starfsmenn skrifstofu og einnig er mikið samstarf á 

ýmsum sviðum með starfsmönnum stéttarfélaga.    

 

Sú breyting hefur orðið á að nú verða ekki haldin námskeið á  fyrirfram ákveðnum dögum eins og 

undanfarin misseri.  Reynslan hefur sýnt að meiri aðsókn er á þau námskeið sem félögin panta 

sérstaklega.  Því hefur verið gefinn út heildar bæklingur með öllum þeim námskeiðum sem 

Félagsmálaskólinn býður uppá en þau eru alls 42.  Bæklingurinn verður sendur til félaganna nú á næstu 

dögum.  

 

Boðið verður uppá trúnaðarmannanámskeið eins og áður.  Nú þegar er önnin að fyllast og eftirspurn 

stöðug. Síðastliðið vor útskrifaðist fyrsti trúnaðarmannahópurinn, sem tekið hefur 122 kennslustundir í 

trúnaðarmannafræðslu, skv. námsskrá.  Nú er verið að skoða næstu skref í trúnaðarmannafræðslunni, 

hvað tekur við eftir að kennslu samkvæmt námsskrá lýkur.  Þá verða  námsskrár einnig endurskoðaðar á 

árinu, m.t.t. innihalds. 

 

http://www.asi.is/Portaldata/1/Resources/fraedsla/FA_Namsk_baekl2011_LQ_(2).pdf


Útgáfa fræðslu- og námsefnis er mikilvægur hluti af starfi skólans. Námsefni er bæði gefið út á prenti og 

rafrænu formi. Skólinn heldur úti gagnvirku vefnámi sem er aðgengilegt á netinu. 

 
Eyrún Valsdóttir,  

skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu 
 
 
 

 


