
1 
 

 

 

Hvítbók um umbætur í menntun – áherslur ASÍ 
Undanfarið hefur staðið yfir vinna, af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytisins við að móta 

aðgerðaráætlun vegna nýútkominnar Hvítbókar (skýrsla um umbætur í menntamálum). Markmiðið er 

að aðgerðaráætlunin verði tilbúin í janúar 2015. 

Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess hafa gagnrýnt harðlega hvernig staðið var að undirbúningi 

og gerð Hvítbókarinnar.  Gagnrýnin fólst fyrst og fremst í því að lítið sem ekkert samráð var haft við 

Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess við gerð Hvítbókarinnar. Þá hefur frumvarp til fjárlaga fyrir 

árið 2014 verið harðlega gagnrýnt af Alþýðusambandinu og aðildarsamtökum þess, ekki síst vegna 

þess sem snýr að menntamálunum. Í sem skemmstu máli er bent á að ekkert samhengi er á milli 

boðaðra umbóta og sóknar í menntamálum og áherslna og samdráttar í fjárveitingum sem er að finna 

í fjárlagafrumvarpinu. 

Eftir útkomu Hvítbókarinnar voru settir á fót samráðs- og verkerkefnahópar sem vinna eiga að 

tillögum að úrbótum.  Settir hafa verið af stað þrír verkefnahópar,  skipaðir embættismönnum og 

skólafólki sem ætlað er að fylgja eftir þeim stefnumiðum sem þar eru sett fram og  gera tillögur að 

úrbótum.  Um er að ræða verkefnahóp um eflingu læsis, verkefnahóp um endurskipulagningu 

námstíma á framhaldsskólastigi og verkefnahóp um umbætur í starfsmenntun.   

ASÍ hefur tekið þátt í þessari vinnu, annars vegar að því er lýtur að breytingum á starfsmenntun og 

hins vegar að aðgerðaráætlun um námstíma.  Haldnir hafa verið nokkrir fundir á vegum 

menntanefndar, með forsvarsmönnum menntamála innan aðildarfélaga ASÍ.   

Það sem hér kemur á eftir eru forgangsatriði sem ASÍ vill leggja áherslu á við mótun 

aðgerðaráætlunar er varðar umbætur í starfsmenntun á framhaldsskólastigi og endurskipulagningu 

námstíma. 

 

ASÍ vill að lögð sé áhersla á eftirfarandi þætti: 

 

 Að mótuð verði skýr sýn á hvað átt er við með hugtakinu „starfsmenntun“ og hvaða 

grundvallarskilyrði það þarf að uppfylla.  

 Að unnið verði markvisst að því að greina þörf fyrir starfsmenntun og að hér á landi verði 

unnar spár um þörf fyrir hæfni á vinnumarkaði sambærilegt við það sem gert er annarsstaðar 

í Evrópu.  

 Að skilgreindar verði hæfnikröfur í starfsnámi í samstarfi við atvinnurekendur og fagaðila. 

 Að mótuð verði skýr stefna um grundvallarreglu sem starfsmenntun á að byggja á og hvernig 

henni verður best hrint í framkvæmd.  
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 Skilgreina þarf hvar ábyrgð á gerð og framkvæmd námssamninga/starfsþjálfunarsamninga á 

að liggja. 

 Að tryggja að endurskoðun starfsmenntunar á framhaldsskólastigi, skilgreining á hæfniþrep 

og stytting náms þar sem það á við, verði unnin samhliða styttingu bóknámsins. 

 Að tryggt verði að námið hér uppfylli alþjóðlega staðla og kröfur. 

 Að tryggja að þeir sem eru 25 ára og eldri hafi greiðan aðgang að starfsmenntun.  

 Að móta skýrari sýn varðandi fagháskólastigið, hvernig því verður best komið á. 

 Að beita sér fyrir „endurreisn“ Vinnustaðanámssjóðs og tryggja fjármögnun hans. 

Vinnustaðanámssjóður er mikilvæg forsenda eflingar starfsmenntunar. Reynslan sýnir að 

fjárhagslegir hvatar eru mikilvægir til að fá fyrirtæki og stofnanir til að taka nemendur á 

námssamninga og í starfsþjálfun. Því er mikilvægt að „Vinnustaðanámssjóður“ verði efldur frá 

því sem verið hefur og sett viðmið um lágmarksstuðning úr sjóðnum.   

 Að tryggt verði að nám og færni verði metin á milli formlega og óformlega menntakerfisins og 

að starfsmenntaleiðin feli ekki í sér „blindgötur“ eða „öngstræti“.  

 Auka þarf náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur varðandi námsval og auka stuðning í náminu 

sjálfu, til að koma í veg fyrir brotthvarf.   

 

Eyrún Björk Valsdóttir, 

deildarstjóri fræðsludeildar ASÍ 

 


