
 
Umræðuskjal fyrir vinnu í málstofu um 

atvinnu-, umhverfis- og menntamál 
 

Menntamál 

Hvað höfum við sagt áður?  

Frá auka-ársfundi í mars 2009 

 
Öflugt menntakerfi gegnir lykilhlutverki í enduruppbyggingu íslensks atvinnulífs.  Sérstaklega 
skal huga að réttindum og möguleikum þeirra sem misst hafa vinnuna til að afla sér aukinnar 
menntunar. Annað tækifæri til náms er eitt stærsta verkefni sem Íslendingar þurfa að takast á 
við á næstu árum. Með því er fólki sem hætt hefur námi af einhverjum ástæðum gert kleift að 
setjast á skólabekk að nýju. Það er mikilvægt framlag til aukins jafnréttis og jafnaðar í 
samfélaginu.  Mikilvægt er að stuðla að gagnkvæmri viðurkenningu á menntun milli landa og 
möguleikum einstaklinga til að sækja sér viðurkennda menntun erlendis. Með þátttöku í 
símenntunaráætlunum ESB hefur Íslendingum gefist gott tækifæri til þátttöku í 
menntasamstarfi á mörgum sviðum. Nauðsynlegt er að fylgjast vandlega með og taka virkan 
þátt í stefnumótun og þróun menntunar á Evrópuvísu.  

Sýn ASÍ: 

 Allir hafi, óháð efnahag, uppruna, búsetu eða fjölskyldustöðu, tækifæri til menntunar í 
samræmi við þarfir sínar og aðstæður hverju sinni. 

 Að stjórnvöld treysti stöðu fólks á vinnumarkaði með litla formlega menntun og tryggt 
verði að reynsla og hæfni sé metin til styttingar á námi. 

 Námslánakerfið verði endurskoðað og gert sveigjanlegra fyrir þá einstaklinga á 
vinnumarkaði sem vilja hverfa aftur í nám, þannig að jafnræði til náms verði tryggt. 

 Að dregið verði úr brottfalli t.d. með aðstoð við nemendur og tryggt að sem flest 
ungmenni ljúki námi úr framhaldsskóla og tryggt að verknám og bóknám verði metið að 
jöfnu. 

 Að farið verði markvisst í að ná því markmiði að ekki  verði meira en 10% fólks á 
vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- og framhaldsmenntunar árið 2020.  

 Að Ísland verði fullgildur þátttakandi í stefnumótun og samstarfi á sviði menntunar á 
Evrópuvísu og nýti þá möguleika sem símenntunaráætlun ESB og menntasamstarf gefa. 

Helstu áherslur ASÍ: 

 Treysta stöðu fólks á vinnumarkaði með litla formlega menntun þannig að hæfni og 
reynsla verði metin til styttingar á námi og skólakerfið viðurkenni raunfærnimat.  

 Að tryggja að skráningargjöld í skólum og kostnaður vegna námsgagna‐ og tækja verði 
ekki til að mismuna nemendum eftir efnahag.   



 Að knýja á um fjölbreyttara námsframboð í skólakerfinu með áherslu á verk- og 
starfsnám og að nægilegt fjármagn verði tryggt. 

 Sveigjanlegra námslánakerfi sem mætir betur þörfum fólks á vinnumarkaði.  

 Miðla upplýsingum til aðildarfélaganna um stöðu menntamála á alþjóðavettvangi í 
gegnum alþjóðlega hreyfingu launafólks og í samstarfi við stjórnvöld, menntastofnanir 
og samtök atvinnurekenda. 

 Hagnýta sem best þá möguleika sem bjóðast í Evrópusamstarfi fyrir launafólk og 
atvinnulífið með virkri þátttöku verkalýðshreyfingarinnar í samstarfi við samtök 
atvinnurekenda og stjórnvöld. Þar eru óþrjótandi tækifæri í framtíðinni 
 

Frá ársfundi í október 2009 
Úr ályktun um atvinnumál 
 
Um leið og skotið er traustari stoðum undir íslenskt atvinnulíf til að vinna okkur út úr kreppunni 
er mikilvægt að efla virkar vinnumarkaðsaðgerðir og menntunarúrræði. Þetta á sérstaklega við 
um þann hóp sem farið hefur verst út úr samdrættinum á vinnumarkaði, ungt fólk, launafólki 
með litla formlega menntun og þá sem þurfa á endurmenntun og umskólun að halda vegna 
breytinga í atvinnulífinu. Þar gegnir verkalýðshreyfingin og samstarf aðila vinnumarkaðarins 
lykilhlutverki. Það er krafa Alþýðusambandsins að stéttafélögin og aðilar vinnumarkaðarins taki í 
ríkara mæli að sér framkvæmd atvinnuleysistrygginga og virkra vinnumarkaðsaðgerða líkt og 
gert hefur verið með góðum árangri í menntun á vinnumarkaði og nú síðast í 
starfsendurhæfingu. 
 
 
 

Fundarherferð um skipulagsmál ASÍ (10. febrúar – 23. mars 2010)  
 
Helstu atriði sem fundarmenn töldu mikilvæg og ættu að hafa forgang: 
 

 Fræðsla inní skólakerfið - jafningjafræðsla 

 Efla fræðslu fyrir konur 

 Berjast fyrir auknum framlögum til fræðslu – að stefnu ríkisstjórnar sé fylgt!   

 Efla menntun félagsmanna 

 


