
 
 

 

43. þing ASÍ  
Umræðuskjal – menntamál 

 

Velferð þjóða byggir á góðri almennri menntun.  Atvinnulífið er í stöðugri þróun, ný tækni, 

breyttar neysluvenjur og þróun starfa gera það að verkum að áskorunum fjölgar og 

samkeppni harðnar ríkja á milli um þekkingu, hæfni og nýsköpun í atvinnulífi og menntun. Á 

sama tíma gerir launafólk ríkari kröfur um tækifæri til menntunar og starfsþróunar.   

Launafólk gerir kröfu um réttláta hlutdeild af þessari þróun þegar ódýrara verður að 

framleiða vörur og þjónustu með nýrri tækni, sem kemur m.a. fram í bættum kjörum og 

styttri vinnuviku.   Með þessum breytingum verða til verðmæti og mikilvægt að vinna 

markvisst að samfélagi velmegunar og velferðar - samfélagi sem tryggir öllum góð lífskjör 

og störf við hæfi.   

Á vormánuðum 2018 voru haldnir tíu fundir víðsvegar um landið vegna undirbúnings 43. 

þings ASÍ.  Alls sóttu 295 manns fundina.  Unnið var í hópum. Helstu niðurstöður og 

umræður á þessum fundum voru samhljóma auk þess sem niðurstöðurnar ríma algjörlega 

við baráttu- og stefnumál verkalýðs-hreyfingarinnar í fræðslumálum, undanfarin ár.   

Hér má sjá þau atriði sem tengjast fræðslumálum og fengu 10 atkvæði eða fleiri.    
(sjá öll atriðin í viðauka) 
 

         Meta menntun/ þjáfun/ starfsreynslu til launa 41 
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          Hefja stéttarfélagskennslu í grunnskólum 24 

          Aðlaga menntakerfið að breytingum í tækniþróun 23 

          Meiri verk- og tæknimenntun 19 

          Leggja áherslu á og auka endur- og símenntun 18 
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          Allir hafa jafnan rétt til menntunar 17 

          Efla endurmenntun hjá fyrirtækjum 13 
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Hæfni metin til launa 

Öll þekking og hæfni er verðmæt, sama hvernig hennar er aflað. Með raunfærnimati er 

hægt að skrá og meta færni og þekkingu fólks á vinnumarkaði og aukna möguleika á að 

sækja sér viðbótarmenntun og þjálfun til að ljúka formlegu viðurkenndu námi. Í síðustu 

kjarasamningum (2015), var gerð bókun (SGS/Flóinn/LÍV) um að vinna að því að meta 

nám/raunfærni til launa á grundvelli hæfnigreininga starfa. Raunfærnimat er mikilvægur 

þáttur framhaldsfræðslu þar sem raunfærni fólks er metin á móti viðmiðum námsskráa eða 

starfa. Það er jafnframt liður í styttingu náms í formlega skólakerfinu, bættri stöðu á 

vinnumarkaði sem og almennri færniuppbyggingu. Raunfærnimat þarf að nýtast 

einstaklingum og fyrirtækjum til að auðvelda færniuppbyggingu og auka samkeppnishæfni.  

Þar með styrkist staða þess, fagstéttanna, fyrirtækjanna og þjóðarinnar almennt hvað 

varðar þekkingarstig og framþróun. Hæfniviðmið í mati þurfa að byggja á hæfnigreiningum 

starfa og framkvæmd raunfærnimats þarf að byggja á væntingum og þörfum einstaklinga 

og fyrirtækja.  Með kjarasamningum þarf að tryggja að hæfni sé metin til launa og þannig 

skapist hvatning fyrir launafólk að sækja sér nýja þekkingu og auka hæfni sína í starfi.  

Mikilvægt er að tryggt verði fjármagn til alls raunfærnimats framhaldsskólastigsins og 

áframhaldandi þróun raunfærnimats á móti viðmiðum starfa.  Þá er einnig mjög áríðandi að 

koma á heildstæðu raunfærnimatskerfi sem tekur til allra skólastiga.   

 

Öflug sí- og endurmenntun 
Nýsköpun í atvinnulífinu og örar tæknibreytingar kalla á að einstaklingar endurnýi stöðugt 

þekkingu sína og færni.  Nýjar atvinnugreinar verða til að aðrar hverfa og á sama hátt verða 

til ný störf meðan önnur leggjast af.  Það er mjög mikilvægt að aðilar vinnumarkaðarins og 

stjórnvöld stuðli að því að hækka menntunarstig á íslenskum vinnumarkaði og sérstaklega á 

landsbyggðinni.  Sérstaklega þarf að huga að þeim sem hafa litla grunnmenntun, fólki sem 

ekki hefur lokið framhaldsskóla, fólki af erlendu bergi brotnu og einstaklingum með skerta 

starfsgetu.  Gefa verður öllum tækifæri til að efla færni sína, afla sér menntunar og bæta 

þar með stöðu sína á vinnumarkaði og í samfélaginu.  Sí – og endurmenntun er sameiginleg 
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ábyrgð samfélagsins, fyrirtækjanna, einstaklinganna, samtaka launafólks og 

atvinnurekenda. Verkalýðshreyfingin þarf að standa vörð um jafnt aðgengi allra að sí- og 

endurmenntun, óháð efnahag og búsetu.  Gefa þarf fólki tækifæri á að sunda nám á 

vinnutíma, sveigjanleiki þarf að vera fyrir hendi, ásamt því að næstu kjarasamningar þurfa 

að tryggja möguleika starfsmanna á endurmenntun án launaskerðingar.   

 

Færniþörf á vinnumarkaði 
Undanfarin ár hefur ASÍ bent á nauðsyn þess að greina færniþörf á vinnumarkaði. Bæði 

samfélagið og vinnumarkaður standa frammi fyrir gífurlegum áskorunum á næstu 

áratugum þar sem örar tæknibreytingar kalla á að einstaklingar muni þurfa að afla sér 

aukinnar menntunar. Tryggja þarf að ekki myndist misræmi milli menntunar sem er í boði 

og þarfa atvinnulífsins. Slíkt misræmi felur í sér kostnað fyrir allt samfélagið og getur leitt til 

lægri launa, minni starfsánægju og minni framleiðslu í hagkerfinu.  Skv. spám Cedefop1 er 

almennt gert ráð fyrir aukinni þörf fyrir starfsfólk með háskólamenntun á evrópskum 

vinnumarkaði til 2020. Spurn eftir starfsfólki með menntun á framhaldsskólastigi mun halda 

áfram að aukast eins og verið hefur á síðustu áratugum.  Mörg störf munu krefjast 

sérhæfðrar framhaldskólamenntunar, sérstaklega þeirrar verkmenntunar sem byggir á 

iðnaðar- og tækniþekkingu. Þörf fyrir starfsfólk eingöngu með grunnmenntun, þ.e. 

menntun sem hér er veitt í grunnskóla mun hins vegar halda áfram að minnka. Þá þarf að 

kortleggja nánar þörf á endurmenntun þeirra sem fyrir eru á vinnumarkaði en flest bendir 

til þess að mikilvægi slíkrar fræðslu og menntunar fari vaxandi í náinni framtíð.   Mikilvægt 

er að færni- og mannaflaþörf á vinnumarkaði verði greind og menntakerfið taki mið af þeim 

niðurstöðum. Samkvæmt spá Cedefop birtist svipuð þróun fyrir Ísland og Evrópu, sem er að 

vöxtur verði fyrst og fremst í störfum sem krefjast mikillar færni á meðan gert er ráð fyrir 

að störfum sem krefjast lítillar færni muni fækka til ársins 2020.  

 

                                                 
1 Sjá nánar spá Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-
demand-and-supply/data-visualisations.   
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/data-visualisations
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/data-visualisations
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Hæfnistefna 
Til að við getum aðlagast og notið góðs af þeim hröðu breytingum á vinnumarkaði sem 

blasa við þá er áríðandi að móta hæfnistefnu sem byggir á heildrænni sýn.  Tryggja þarf að 

þjóðfélagið búi yfir góðri hæfni, hafi gott menntakerfi, sem er í senn fjölbreytt og 

sveigjanlegt og aðgengi allra sé tryggt.  Móta þarf aðgerðir/stefnu sem allir koma að 

(skólakerfið, atvinnulífið og stjórnvöld) þar sem sameiginlegur skilningur á gagnsemi 

hæfnistefnu verði tryggður og allir aðilar skuldbindi sig til að ná þeim markmiðum sem 

settar verða fram.  Mikilvægt er að jafnvægi ríki á milli framboðs og eftirspurnar hæfs 

vinnuafls sem leiðir til hæfari og virkari vinnumarkaðar.  Framhaldsfræðsla á vettvangi 

atvinnulífsins hefur vaxið fiskur um hrygg og er nú margháttuð og umfangsmikil.  Mikilvægt 

er að huga að heildarmyndinni og að ekki verði litið á nám í formlega kerfinu og 

fullorðinsfræðslunni sem tvö aðskilin og ósamræmanleg kerfi.  Skoða þarf samspil allra 

þátta og móta hæfnistefnu fyrir íslenskt samfélag í samráði aðila vinnumarkaðarins og 

stjórnvalda.  

 

Framlög til menntamála 
Á síðustu árum hafa framlög til þess hluta menntakerfisins sem snýr að þeim hópum sem 

minnsta menntun hafa dregist saman á sama tíma og framlög til framhaldsskóla og háskóla 

hafa aukist. Þannig hafa framlög til framhalds- og vinnumarkaðsfræðslu dregist saman um 

9,5% að nafnvirði frá árinu 2013 á sama tíma og framlög til framhaldsskóla hafa aukist um 

ríflega 50% og til háskóla um 62%.   

Hér má sjá nánari sundurliðun. 

milljónir króna 

Reikningur 

2013

Reikningur 

2014

Reikningur 

2015

Reikningur 

2016 Fjálög 2017 Fjárlög 2018

Breyting 

frá 2013 

Framhaldsskólar - samtals 19.782,10 20.638,30 25.683,70 26.744,80 28.889,00 29.922,00 51,3%

Háskólar og rannsóknir - samtals 22.388,30 23.641,20 28.811,00 31.593,80 33.926,40 36.368,90 62,4%

Framhalds- og vinnumarkaðsfræðsla
Þróunarstjóður fyrir starfsnám 224,4 200,6 0 0 0 0

Vinnustaðanámssjóður 141,6 187,9 145,2 255,2 245 242,6 71,3%

Nám á framhaldsstigi v. aðstæðna á vinnumarkað 37,4 36 0 0 0 0

Framhaldsfræðsla* 1.503       1.329       1.362       1.497       1.485       1.483       -1,3%

Framhalds- og vinnumarkaðsfræðsla - samtals 1.906    1.753    1.507    1.752    1.730    1.726    -9,5%

Samanburður á framlög til framhaldsskóla, háskóla og framhalds- og vinnumarkaðsfræðslu 2013-2018

* Undir framhaldsfræðslu falla Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, símenntunarmiðstöðvar og Fræðslusjóður  
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Framhaldsfræðsla sundurliðun

milljónir króna 

Reikningur 

2013

Reikningur 

2014

Reikningur 

2015

Reikningur 

2016 Fjálög 2017 Fjárlög 2018

Breyting 

frá 2013 

Fræðslusjóður 979,5 770,6 769,5 786,4 794,3 795,5 -18,8%

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 122,6 126,3 127,5 129,7 131,0 131,2 7,0%

Símenntamiðstöðvar o.fl. 400,4 431,6 464,6 581,0 559,9 556,4 39,0%

Framhaldsfræðsla samtals 1.503    1.329    1.362    1.497    1.485    1.483    -1,3%  

 

Þessi þróun endurspeglar með engu móti þau markmið sem sett hafa verið um lækkun á 

hlutfalli einstaklinga sem ekki hafa lokið formlegu námi umfram skyldunám og þær áherslur 

sem settar voru fram í lögum nr. 27/2010 um framhaldsfræðslu um að auka aðgengi fólks 

með stutta skólagöngu að námi. Þetta eru þeir hópar sem standa hvað höllustum fæti á 

vinnumarkaði og verða fyrstir til að finna fyrir þeim öru tæknibreytingum sem nú eiga sér 

stað.  Þannig þarf t.a.m. að auka fjármagn til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins til að gera 

henni kleift að sinna hlutverki sínu við að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hefur lokið 

prófi frá framhaldsskóla, rétt til raunfærnimats og tækifæri til frekari menntunar.  

Mikilvæg forsenda fyrir fólk á vinnumarkaði sem vill hverfa aftur í nám, er að því verði gert 

það fjárhagslega mögulegt og kerfið mæti betur þörfum ungs fólks. Það kallar m.a. á 

endurskoðun og aukinn sveigjanleika námslánakerfisins. Leggja verður áherslu á aukinn 

sveigjanleika fyrir þá einstaklinga á vinnumarkaði sem vilja hverfa aftur í nám, þannig að 

jafnræði varðandi tækifæri til náms verði tryggt.  Þá þarf að tryggja að skráningargjöld í 

skólum og kostnaður vegna námsgagna‐ og tækja verði ekki til að mismuna nemendum 

eftir efnahag.   
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Starfsnám 
Síðastliðinn áratug hafa bæði atvinnulíf og stjórnvöld sett fram markmið að auka aðsókn að 

verk og iðnmenntun á Íslandi, draga út brotthvarfi og auka skilvirkni í starfsmenntun, en 

lítið hefur áunnist. Tryggja þarf að þeir sem innritast í verk- og iðnnám eigi möguleika á að 

klára námið í samfellu. Til þess að svo verði þarf að hlúa betur að vinnustaðanámi og 

tryggja öllum vinnustaðanám óháð atvinnustigi hverju sinni. Stórauka þarf framlög til 

vinnustaðanámssjóðs til að gera fyrirtækjum kleift að taka nema og geta sinnt þeim sem 

skildi.  

Árið 2008 lýsti ríkistjórn í tengslum við kjarasamninga því yfir að stefnt væri að því að lækka 

hlutfall einstaklinga sem ekki hefðu lokið formlegu námi umfram skyldunám úr 30% niður í 

10% árið 2020.  Nú tíu árum síðar hefur hlutfallið aðeins lækkað og er nú á bilinu 20-25% og 

því ljóst að betur má ef duga skal.  Til að þetta geti orðið að raunveruleika, þó aldrei fyrir 

2020, þarf skilvirkni í menntakerfinu að aukast verulega, brotthvarf að minnka auk þess 

sem gera þarf stórátak í að auka menntun þeirra sem nú starfa á vinnumarkaði og hafa að 

forminu til aðeins lokið grunnskólanámi. Mikilvæg forsenda öflugs og skilvirks starfsnáms á 

framhaldsskólastigi er að samsetning og framboð sé í góðu samhengi við atvinnulífið á 
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hverjum tíma og framtíðarhorfur. Markmiðið er að allt starfsnám sé skipulagt á þessum 

grunni. Tryggja þarf að allt nám og öll færni verði metin á milli formlega og óformlega 

menntakerfisins og að starfsnámsleiðin feli ekki í sér „blindgötur“ eða „öngstræti“. 

Samstarf fyrirtækja og fræðsluaðila um starfstengt nám þarf að auka til að efla 

vinnustaðaþátt námsins og tengingu við atvinnulífið. Við skipulagningu og framkvæmd þarf 

að horfa til þess að samþætta væntingar og hagsmuni nemenda og atvinnulífs, auka 

verklega þáttinn í starfsmenntun almennt og samþætta bóklega og verklega hluta námsins.   

Auka þarf vægi starfsnáms í íslensku menntakerfi með áherslu á fjölbreytni í námsframboði 

og því mikilvægt að þróa nýjar námsleiðir. Lítið framboð hefur verið af námi fyrir þá sem 

vilja sækja sér frekari iðn- eða verkmenntun að loknu framhaldsskólanámi.  Einkum hefur 

staðið til boða að bæta við sig námi til stúdentsprófs og hefja hefðbundið háskólanám í 

kjölfarið. Áríðandi er hins vegar að þeim sem lokið hafa starfsnámi á framhaldsskólastigi 

gefist kostur á frekara námi í beinu framhaldi af því með áherslu á aukna faglega þekkingu 

og sérhæfingu. Með stofnun fagháskóla væri komið betur til móts við þær kröfur. 

 
Fagháskóli  
Alþýðusamband Íslands og aðildarsamtök þess hafa um árabil lagt áherslu á að boðið verði upp á 

hagnýtt verk- og tækninám á háskólastigi, fagháskólanám. Í tengslum við gerð kjarasamninga á 

árinu 2015 fékkst yfirlýsing af hálfu ríkisstjórnarinnar um „að hefja vinnu við að skilgreina 

fagháskólastig og hvernig það gæti tengst bæði framhalds og háskólakerfinu. Í framhaldi af því var 

skipaður verkefnahópur af mennta- og menningarmálaráðherra til að undirbúa fagháskólanám á 

Íslandi.  Verkefnahópurinn skilaði skýrslu til mennta- og menningarmálaráðherra í september 2016, 

með vel útfærðum tillögum.  Mennta- og menningamálaráðuneytið lagðist gegn þessum 

hugmyndum og málið fór í allt annan farveg en upphaflega var lagt út með.  Því er ástæða til að 

skoða gaumgæfilega hvort atvinnulífið þurfi að taka málið upp að nýju í næstu kjarasamningum  og 

tryggja að sjónarmið atvinnulífsins nái fram að ganga.   Þann mikla áhuga sem Alþýðusambandið og 

aðildarsamtök þess hafa lengi sýnt fagháskólanámi má rekja til þeirrar skoðunar samtakanna að það 

skorti verulega á menntunarúrræði á háskólastigi, þar sem áhersla er einkum lögð á hagnýta verk- 

og tæknimenntun og aðra starfsmenntun fyrir atvinnulífið og þá einstaklinga sem þar starfa. Um 

leið verði opnaðar greiðar leiðir til áframhaldandi náms fyrir þá einstaklinga sem velja verk- og 
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starfsnám af ýmsu tagið á framhaldsskólastigi til að sækja sér í framhaldinu frekari menntun ef og 

þegar áhugi og hvati er til þess og byggja þá á því námi sem þegar er lokið. Slíkt sé í reynd 

nauðsynleg forsenda þess að hægt verði að tala um jafngildi verk- og starfsnáms og bóknáms, þótt 

fleira þurfi einnig að koma til.  Markmið fagháskólanáms er að auka fjölbreytni í háskólanámi, að 

bregðast við síbreytilegum atvinnumarkaði, að skapa aukin tækifæri fyrir fólk á vinnumarkaði að 

auka hæfni sína, að bæta möguleika nemenda á að finna sér starf að loknu námi og stuðla að 

nýsköpun með hagsmuni nemenda og samfélags að leiðarljósi.  

 

Fræðsla fyrir ungt fólk 

Undanfarin misseri hefur Fræðsludeild ASÍ, ásamt stéttarfélögunum, staðið fyrir kynningum í grunn- 

og framhaldsskólum, um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.  Leggja þarf áherslu á að þetta verði að 

föstum lið í  efstu bekkjum grunn - og framhaldsskólum.  

 

ASÍ leggur áherslu á:  
• Framlög til framhaldsfræðslu fyrir þá sem minnsta formlega menntun hafa, aukist til 

samræmis við önnur skólastig. Fjármagna þarf og þróa heildstætt 
raunfærnimatskerfi sem tekur til allra skólastiga og vinnumarkaðar. 

• Gera reglulega mannafla- og færnispár fyrir Ísland og móta hæfnistefnu með 
samræmdri langtímasýn skólakerfis, atvinnulífs og stjórnvalda. 

• Koma á fagháskólanámi til að auka möguleika til framhaldsnáms í iðn-, verk-, og 
starfstengdum greinum og byggja brýr á milli formlega og óformlega hluta 
menntakerfisins. 

• Að fræðsla um réttindi og skyldur á vinnumarkaði verði að föstum lið í grunn- og 
framhaldsskólum. 
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Viðauki  
 

         Meta menntun/ þjáfun/ starfsreynslu til launa 41 

         Auka þarf símenntun og endurmenntun til að fólk nái að fylgja eftir tækniþróun 29 

         Hefja stéttarfélagskennslu í grunnskólum 24 

         Aðlaga menntakerfið að breytingum í tækniþróun 23 

         Meiri verk- og tæknimenntun 19 

         Leggja áherslu á og auka endur- og símenntun 18 

         Réttindi starfsmanna til námskeiða 17 

         Allir hafa jafnan rétt til menntunar 17 

         Efla endurmenntun hjá fyrirtækjum 13 

         Réttur starfsfólks til endurmenntunar 13 

         Öflug endur- og símenntun á vegum stéttarfélaga/efla sí- og endurmenntun 12 

         Að auka áhrif raunfærnimats 12 

         Gera kröfur til útlendinga um íslenskunám 12 

         Efla endur- símenntun fyrir alla./þjálfun endur- og símenntun nauðsynleg 11 

         Hluti lífsleiknináms ætti að vera hvetjandi til aukinnar þátttöku ungs fólks í verkalýðsmálum 10 

         Aukin endurmenntun og færa það út á landsbyggðina 9 

         Eiga kost á námi. Breyta námslánalögum (ekki lánað eftir 25 ára) 9 

         Launað leyfi til starfsmenntunar 9 

         Auka þarf verknám 9 

         Standa vörð um og efla framsækna símenntun fyrir alla 8 

         Fræðsla um vinnumarkað hluti af námskrá grunnskóla 7 

         Aðlaga starfsfólk með þjálfun og símenntun á vinnutíma 5 

         Starfsfólk fái tækifæri til að mennta sig á vinnutíma 5 

         Sveigjanleiki í starfi - símenntun 4 

         Engin skólagjöld 4 

         Fræðsla um réttindi í grunnskóla í námsskrá 4 

         Kynna verknám í/fyrir framhaldsskóla- og jafnvel eldri bekkjum grunnskóla 4 

         Raunfærnimat í öllum starfsgreinum 4 

         Aukin menntun til að mæta breyttum aðstæðum 4 

         Auka stéttarfélags fræðslu 4 

         Meta reynslu fólks á vinnumarkaði til að auka/klára menntun.   (t.d. iðnaðarstörf s.s. bifvélavirkjun, smíði, o.s.frv.) 3 

         Betri aðgang að námslánum á lægri vöxtum 3 

         Breyta námslánum í styrki 3 

         Námsstyrkir 3 

         Breiða grunnmenntun 3 

         Stórefla símenntunarmiðstöðvar 3 

         Kjarasamningar tryggi endurmenntun starfsmanna 2 

         Launuð símenntun upp að ákveðnu marki 2 

         Styðja við endurmenntun 2 
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         Verkahlýðshreyfingin er best til þess búin að stjórna eftir- og símenntun 2 

         Efla fræðslusjóði 2 

         Gjaldfrjálst skólakerfi 2 

         Námsstyrki 16 -25 ára 2 

         Styrkja fræðslusjóði 2 

         Auðvelda efnaminna fólki aðgang að námi = lífsgæði 2 

         Endurskoða menntunarþörf 2 

         Menntun - stuðla að meiri menntun 2 

         Auðvelda fólki að mennta sig án þess að flytjast búferlum 2 

         Jafn aðgangur að mennun óháð búsetu og efnahag 2 

         Búa til spennandi leiki fyrir snjalltæki.  Byggt á réttindum og skyldum 2 

         Heilbrigður vinnum. Kynna launþegum réttindi sín 2 

         Að aukin hæfni og þekking sé metin til launa 1 

         Tryggja símenntum ókeypis til samræmis við auka tækni  1 

         Ævilöng sí- og endurmenntun 1 

         Hækka styrki til menntunar (?? og tækifæri) 1 

         "Formleg" menntun eins og viðhöfð er í dag verður (er þegar orðin) gagnslítil. Það verður ný hugsun 1 

         Breytt menntakerfi 1 

         Efla vinnustaðanám 1 

         Skólar verði kraumandi suðupottur skapandi gagnrýnnar hugsunar 1 

         Tryggja þarf starfsfólki jafnan aðgang að endurmenntun 1 

         Aukin menntun fyrir ný störf - breytt menntun 1 

         Stéttarfélög hafi vel upplýst starfsfólk 1 

         Bæta fjármagni í starfsmenntasjóðina og efla starfsmenntun 0 

         Nútímavæða skólakerfið 0 

         Starfsnám þarf að mæta kröfum vinnumarkaðarins 0 

         Auka aðgengi að allskonar menntun 0 

         Hvetja til náms með launahækkunum 

          Auka réttindi til endurmenntunar 

          Auka það að endurmenntunarnámskeið séu haldin á landsbyggðinni 

          Endurmenntun - "Nýmenntun" í starfi 

          Endurmenntun, þjálfun og símenntun fari fram á vinnutíma og á launum 

          Simenntun - nútímavæða eldra starfsfólk 

          Símenntun.  Tengja saman en endurmenntun og símenntunarstöðvar   

          20% af vinnutíma ætti að fara í starfsmenntun/endurmenntun 

          Auka fjölbreytni á námskeiðum sem og námskeiðum á landsbyggðinni 

          Jöfnunarstyrkur til ungs fólks á landsbyggðinni vegna háskólanáms 

          Hafa möguleika á námsleyfi á launum 

          Hafa námsstyrki hærri 

          Lækka námsgjöld í framhaldsskólum 

          Gerð er krafa um að atvinnurekandi kosti þjálfun og kennslu starfsfólks. 
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         Tryggja verður að allir hafi jafnan aðgang að námslánum 

          Hvatning til iðnmenntunar, námsstyrkir til hvatningar 

          Menntun - greiða námsfólki laun 

          Fræðslu á vinnutíma  

          Að koma störfum verkalýðshreyfingarinnar betur inní skóla 

          Efla iðnmenntun í þjóðfélaginu 

          Gera verkalýðsfræðslu að námsflokk í 9. og 10. bekk 

          Kynna verknám í framhaldsskóla 

          Með aukinni tækni: hvað verður um þá sem glíma við námsörðugleika 

          Menn hafa áhyggjur af stöðnun iðn- og verknáms  

          Skólakerfin séu stöðnuð og byggi á gömlum gildum 

          Nám þarf að vera sniðið eftir hverjum og einum.  Fleiri námsmöguleikar 

          Mennta stærri hluta þjóðarinnar 

          Mennta unga fólkið 

          Menntun og þjálfun verður ennþá nauðsynlegri 

          Styrkja þarf menntakerfið og stórefla þarf símenntunarmiðstöðvar  

          Auka þarf aðgengi að menntun til að mæta vaxandi tækniþróun á vinnumarkaði 

          Allir eiga rétt á einni menntun (óháð aldri) 

          Jafna þarf aðstöðumun landsbyggðar til menntunar t.d. með auknum styrkjum  

          Menntun - auðvelda eldri einstakl. aðgang að námi 

          Aukin fræðsla á öllum sviðum fyrir alla aldurshópa 

          Fræða Félagsmenn og starfsfólk um réttindi sín 

          Heilbrigður vinnum. Auka upplýsingar til starfsfólks um réttindi 

          Stéttarfélög þurfa að ná inn í skólakerfið, með fræðslu um sig 

          Verkalýðsfélög þurfa að vera með námskeið fyrir útlendinga á kostnað vinnuveit. 

          Nýta þekkingu sem er til staðar á svæðinu 

          Nýta þekkingu sem fyrir er 

          Samskiptahæfni: Efla menntun. Nýbúar læri tungumálið áður en þeir byrja að vinna 

          "Einföld" störf munu heyra sögunni til þannig að þarf að grípa það fólk sem vinnur þessi störf og mennta það til 
starfa 

 
 

 
 
 

  


