
 
 
Fræðsla á vegum ASÍ 
 
Félagsmálaskóli alþýðu er starfræktur af Alþýðusambandi Íslands og BSRB.  Hlutverk hans er að auka 
þekkingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til þess að þeir séu betur í stakk búnir að vinna að 
bættum lífskjörum launafólks.  Félagsmálaskólinn skipuleggur námskeið og fræðslu út frá þörfum og 
aðstæðum aðildarfélaga fyrrgreindra sambanda. Starfsmenn sinna ráðgjöf við stéttarfélög varðandi 
uppbyggingu fræðslu og hvernig þau geta nýtt sér hana til að efla og móta starfið.  Mennta - og 
menningarmálaráðuneytið hefur formlega viðurkennt Félagsmálaskólann sem framhaldsfræðsluaðila, 
skv. ákvæðum laga nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu.  Meðal atriða sem metin voru sérstaklega eru 
aðstaða til kennslu og námskeiðahalds, skipulag náms og umsjón með því, námsskrár eða 
námslýsingar, hæfni m.t.t. þekkingar og reynslu, fjárhagsmálefni, tryggingar og tilvist gæðakerfis með 
áherslu á nám fullorðinna.  
 
Trúnaðarmannafræðsla 
Félagsmálaskólinn hefur undanfarin ár lagt metnað sinn í að efla Trúnaðarmannafræðsluna og gera 
hana eftirsóknarverðari.   Unnið er eftir tveimur námsskrám sem viðurkenndar eru af mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu, Trúnaðarmannanámskeið I og Trúnaðarmannanámskeið II.  Á hverri önn 
eru haldin um 20 trúnaðarmannanámskeið.  Þá bjóðum við einnig uppá fimm almenn námskeið, nú á 
haustönninni, en það eru: Hvíldartímaákvæði - frítökuréttur í vaktavinnu,  
Námshvatning á vinnustað, Fundarstörf, Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í stéttarfélögum og 
Lífeyrissjóðsnámskeið.  
 
Lífeyrisfræðsla 
FME hóf, um mitt ár 2011, mat á hæfi stjórnarmanna lífeyrissjóða með hliðsjón af lagaákvæði frá árinu 
2008 sem kveður á um að stjórnarmenn lífeyrissjóða skuli búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu 
til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt.  Hafa stjórnarmenn lífeyrissjóða verið kallaðir til viðtals 
við þriggja manna ráðgjafanefnd FME sem ætlað er að meta faglegt hæfi þessara aðila. Síðan árið 2011 
hefur Félagsmálaskólinn haldið námskeið í samstarfi við LL og SA, fyrir stjórnarmenn lífeyrissjóða. Á 
námskeiðinu er lögð áhersla á að undirbúa stjórnarmenn í lífeyrissjóðum undir þá þætti í starfsemi 
lífeyrissjóðanna sem FME hefur tekið mið af í mati sínu. Námskeiðið hefur að verið haldið 2-3 á ári, allt 
eftir þörfum, en þegar hafa um 170 fulltrúar frá fjölmörgum lífeyrissjóðum tekið þátt.  Næsta námskeið 
verður haldið í október. 
Sett hefur verið upp ný námskeiðslína um lífeyrismál.  Þetta eru stutt námskeið og hugsuð sem  
símenntun fyrir starfsfólk og stjórnarmenn í lífeyrissjóðum og aðra sem áhuga hafa.  Boðið verður uppá 
fjögur námskeið á haustönn 2015.  Það eru: Nýjar reglur FME um ársreikninga lífeyrissjóða, Lestur 
ársreikninga við fjárfestingarákvarðanir, Reglur um innherjaviðskipti og Lýðfræðileg áhætta og lengri 
lífaldur 
 
Forystufræðsla 
Heildarsamtök stéttarfélaga á vinnumarkaði, ASÍ og BSRB, hafa um allnokkurt skeið staðið saman að 
sérstakri fræðslu fyrir starfsfólk sitt og stjórnir með það fyrir augum að mæta breyttum tímum, nýjum 
áherslum og viðameiri verkefnum.  Sett var saman sérstök námsleið sem kölluð er Forystufræðsla en 
með henni er markmiðið að þróa áfram þekkingu og aðferðir innan samtakanna og efla um leið 
fagmennsku og lýðræðisleg vinnubrögð.   Á þessari önn verða þrjú námskeið í boði, en það eru:  
Símenntun og virk starfsþróun, Siðferði á vinnustöðum og Jafnlaunastaðall og jafnrétti. 
 
Upplýsingar um öll námskeiðin má fá á heimasíðu skólans www.felagsmalaskoli.is  
 
 

http://www.felagsmalaskoli.is/
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