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Erindi: Frumvarp laga um framhaldsskóla

Menntamálaráðherra lagði fram frumvarp til laga um framhaldsskóla á 135. löggjafarþingi í 
desember 2007. í frumvarpinu er m.a. fjallað um stöðu og hlutverk starfsgreinaráða og þjónustu 
við nemendur í starfsnámi, tilhögun og framkvæmd vinnustaðanáms, o.s.frv.

IÐAN fræðslusetur hefur frá stofnun , í maí 2006, borið ábyrgð á gerð námssamninga og 
framkvæmd sveinsprófa, auk þess að þjónusta sjö starfsgreinaráð í iðn- og starfsnámi. Vegna 
þeirra breytinga sem eru áformaðar í frumvarpi til laga um framhaldsskóla og snerta skipulag og 
framkvæmd iðn- og starfsnáms hefur IÐAN fræðslusetur áhuga á því að kynna menntamálanefhd 
þingsins þá starfsemi og þjónustu sem fer fram á vegum IÐUNNAR fræðsluseturs.

IÐAN fræðslusetur ehf. var stofnuð með sameiningu fræðslumiðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu. 
Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerðarmanna, FIT, 
VM, Bílgreinasambandið og Samtök ferðaþjónustunnar. IÐAN fræðslusetur þjónar eftirtöldum 
greinum: Málm- og véltæknigreinum, bílgreinum, bygginga- og mannvirkjagreinum,
prenttæknigreinum og matvæla- og veitingagreinum.

Hlutverk IÐUNNAR fræðsluseturs er m.a.:
1. Að efla hæfni fyrirtækja og stuðla að starfsþróun félagsmanna IÐUNNAR fræðsluseturs 
m.a. með sí- og endurmenntun.
2. Að annast umsýslu námssamninga og sveinsprófa í yfir 30 löggiltum iðngreinum.
3. Að annast þjónustu við sjö starfsgreinaráð s.s. mat á þörfum atvinnugreinanna fyrir 
þekkingu og fæmi.
4. Að hafa umsjón með raunfæmimati í samvinnu við framhaldsskóla og fyrirtæki.
5. Að annast þjónustu við sveinsprófs- og nemaleyfisnefhdir í löggiltum iðngreinum.

Samskiptanet IÐUNNAR fræðsluseturs er víðfeðmt og telur yfir 400 manns, auk samskipta 
okkar við fyrirtæki, skóla og nemendur, ásamt skipulegu samstarfi við skóla og fyrirtæki erlendis. 
í dag eru skráðir 940 gildir námssamningar í 30 iðngreinum og árið 2007 þreyttu um 340 
nemendur sveinpróf.

Helstu verkefni IÐUNNAR fræðsluseturs sem snúa að starfsnámsnemendum eru 
eftirfarandi:

• Kynning á iðn- og starfsnámi fyrir nemendur í grunnskóla og framhaldsskóla, foreldra, 
náms- og starfsráðgjafa. IÐAN fræðslusetur er einnig að auka þjónustu sína við 
starfsnámsnemendur s.s. um námssamninga, upplýsingar um fyrirtæki sem taka nema á 
námssamning, o.s.frv.

• Samræma verklagsreglur um framkvæmd og úrvinnslu sveinsprófa, samskipti við 
framhaldsskóla, uppbyggingu prófabanka, rafræna skráningu próflaka, fræðslufunda um 
gerð prófa, o.s.frv.

• Samræma verklagsreglur nemaleyfisnefnda og ganga frá handbók fyrir neftidimar.

• Skipulag vinnustaðanáms. Greining á verkþáttum vinnustaðanáms, þjálfiin meistara og 
tilsjónarmanna til að annast kennslu á vinnustað, skipuleggja námsferilbækur nemenda
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fyrir vinnustaðanámið. í ferilbókinni er m.a. ijallað um réttindi og skyldur, sértæk 
lokamarkmið námsins, fæmimið námsins, samskipti skóla og vinnustaða um nám 
nemans, skipulag og stígandi námsins í heild.

starfsgreinum í samvinnu við framhaldsskólana og fyrirtækin í landinu. Innan
IÐUNNAR fræðsluseturs starfa m.a. starfs- og námsráðgjafar sem sinna þessum
verkefhum.

• Skipulag og framkvæmd nemaskipta í iðn- og starfsnámi á Evrópska efnahagssvæðinu.

IÐAN fræðslusetur telur ávinninginn af því að hafa þessa þjónustu á einum stað auki gagnsæi og
gæði iðn- og starfsnáms hvort sem er á sviði sí- og endurmenntunar eða innan formlega
skólakerfisins. Verkferlar og vinnulag er samræmt á milli greina og þjónusta við nemendur, 
framhaldsskóla og fyrirtæki gerð aðgengileg m.a. með miðlægum upplýsingagrunni um nám og 
störf í iðnaði.

IÐAN fræðslusetur er hlutlaus aðili um málefni sem snúa vinnustaðanámi og sveinsprófum.

Mikilvægt er að nýsköpun og þróun iðn- og starfsnáms fari fram á sameiginlegum vettvangi þar 
sem umfangsmikil þekking er til staðar á þörfum atvinnulífs og skipulagi náms í greinunum. Því 
óskum við eftir að fá að kynna menntamálanefnd þingsins þá starfsemi og þjónustu sem fer fram 
á vegum IÐUNNAR.

• Raunfæmimat sem miðar að því að auka möguleika fullorðinna til frekara náms í iðn- og

Zlín Vignir
Framkvæmdastjóri IÐUNNAR fræðsluseturs
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