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Ég starfa á leikskólanum Barnabóli á Þórshöfn. Ég fór ekki 

í framhaldsskóla á sínum tíma en það hefur alltaf blundað í 

mér að fara í nám sem tengdist leikskólanum þar sem ég hef 

unnið mestan hluta af mínum starfsaldri. Þegar mér bauðst 

að skrá mig í námsleiðina Fagnámskeið fyrir starfsmenn leik-

skóla hjá Þekkingarneti Þingeyinga sló ég til og sé ekki eftir 

því. 

Við vorum þrjár saman í því námi sem við stunduðum 

í gegnum fjarfundarbúnað en búnaðurinn hefur verið alger 

bylting fyrir okkur sem búum úti á landi. Fagnámið var mjög 

góð byrjun fyrir mig en svo fór ég áfram í leikskólaliðann 

sem var kenndur í gegnum fjarfundarbúnað frá Framhalds-

skólanum á Húsavík. Þá var Þekkingarnet Þingeyinga búið að 

opna starfsstöð á Þórshöfn í gegnum menntasetrið, þar fékk 

ég aðstöðu til námsins og sérlega góða þjónustu. 

Áður en námið hófst fór ég í raunfærnimat hjá Þekk-

ingarnetinu. Það var býsna fróðlegt og þó að þar hafi komið 

fram að ég mætti sleppa einhverjum fögum ákvað ég samt 

að taka þau öll því að mér þótti þetta svo spennandi. Leik-

skólaliðinn var krefjandi og skemmtilegt nám, ég vann verk-

efni mín að mestu ein heima á Þórshöfn en hitti hópinn á 

Húsavík nokkrum sinnum og það var mjög skemmtilegt. 

Ég fékk mikla og góða hvatningu til að fara í nám en 

auðvitað hneyksluðust margir og spurðu hvað ég væri að 

baksa þetta á gamals aldri en það er aldrei of seint að byrja 

segi ég. Á þessum tíma voru dætur mínar tvær líka í fjarnámi 

á Þórshöfn, önnur frá Keili en hin í námsleiðinni Nám og 

þjálfun í almennum bóklegum greinum í gegnum Þekkingar-

net Þingeyinga. Þannig hefur þessi þróun í fjarnámi breytt 

miklu fyrir mig og mína fjölskyldu og verið mjög gagnleg. Í 

vetur mun svo unglingurinn á heimilinu nýta sér aðstöðuna 

hjá menntasetrinu til að stunda nám í framhaldsskóladeild 

Þórshafnar. 

Þetta nám hefur breytt miklu fyrir mig. Við það að fara í 

nám opnuðust augu mín fyrir ýmsu, bæði í vinnu og einkalífi, 

ég er öruggari í vinnunni sem starfsmaður, finnst auðveldara 

að tjá mig fyrir framan hóp af fólki þó það sé ekki það auð-

veldasta sem ég geri. Dóttir mín sagði við mig um daginn að 

fyrir þremur árum hefði hún ekki trúað því að ég ætti eftir að 

standa hér og tala fyrir framan fjölda fólks. Þetta hefur líka 

styrkt mig mikið félagslega og aukið sjálfstraust og sjálfsálit, 

ég sé alls ekki eftir því að hafa farið inn á þessa braut fyrir 

þremur árum. 

Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fimmtudaginn 29. nóvember 2012 hlutu þrír einstaklingar viðurkenn-

inguna Fyrirmynd í námi fullorðinna. Þetta var sjötta skiptið sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins veitti viðurkenn-

inguna Fyrirmynd í námi fullorðinna. Árið 2012 tengdust tilnefningar þema ársfundarins um nám og vinnumarkað. 

Að þessu sinni voru það Jóhanna Sigríður Jónsdóttir tilnefnd frá Þekkingarneti Þingeyinga, Sveinn Vilhjálmsson 

frá IÐUNNI fræðslusetri og Sævar Gunnarsson frá Fræðsluneti Suðurlands sem fengu viðurkenninguna ásamt 

blómvendi og iPad. Hér á eftir fara frásagnir þeirra af ferlinum og þeim hindrunum sem þau þurft að sigrast á. 

„ALDREI  OF SEINT AÐ BYRJA“

Jóhanna Sigríður Jónsdóttir
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ist langþráður draumur og sjálfsálitið hafði aukist til muna. 

Þegar ég fór í raunfærnimatið var ég án atvinnu og hafði 

verið það í nokkurn tíma. Í dag hefur staða mín breyst mikið, 

nú er ég skráður sem húsasmiður og get tekið að mér öll þau 

verk sem þeir sinna. Það veitir mér mikla ánægju að starfa 

við fagið, sjálfsvirðingin hefur aukist og það er gaman að 

starfa sem fagmaður í iðngreininni. 

Áður en ég lauk sveinsprófinu gat ég ekki tekið að mér 

verk sem smiður en þetta hefur ekki síður gert mikið fyrir mig 

Sveinn Vilhjálmsson

Haustið 2009 fór ég í raunfærnimat hjá IÐUNNI fræðslusetri 

og fékk 52 einingar metnar. Skólaganga mín í æsku var mjög 

stutt og veitti mér ekki þann grunn sem nemendur eiga að fá 

í grunnskóla. Aðstæður mínar í æsku voru að mörgu leyti erf-

iðar og sérstakar, ég hóf ungur að vinna fyrir mér og stofnaði 

fjölskyldu, mest vann ég til sjós og við smíðar. 

Það hafði truflað mig að hafa ekki réttindi sem húsa-

smiður öll þessi ár. Ég var alltaf ráðinn sem verkamaður en 

vann með lærðum smiðum. Mig langaði auðvitað að verða 

húsasmiður en fannst það fjarlægur draumur á þeim tíma, 

það vildi mér til happs að góður félagi benti mér á raunfærni-

matið í húsasmíði. 

Eins og áður sagði þá var skólaganga mín stutt og líðan 

í skólanum var slæm, að fara í fyrsta viðtal hjá námsráð-

gjafa hjá IÐUNNI fræðslusetri var þar af leiðandi mjög stórt 

skref. Eftir mjög góðar viðtökur hjá IÐUNNI breyttist hugar-

farið mikið og ég var leiddur í gegnum ferlið skref fyrir skref. 

Smám saman jókst sjálfstraustið samfara því. 

Þegar ég hélt svo áfram inn í skólakerfið var tekið mjög 

vel á móti mér af kennurum í Tækniskólanum sem veittu mér 

góða aðstoð við allt sem þurfti í sambandi við námið. Ég 

lauk síðan sveinsprófi í húsasmíði vorið 2011. Þar með rætt-

„ÞAÐ TRUFLAÐI MIG AÐ HAFA EKKI RÉTTINDI“

Viðurkenning Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins; Fyrirmyndir í námi fullorðinna árið 2012, Sveinn Vilhjálmsson, Jónhanna Sigríður Jónsdóttir og Sævar Gunn-

arsson. 
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„RÉTTINDIN STYRKJA STÖÐU MANNS Á VINNUMARKAÐI“

Námsferill minn er ekki mjög langur, ég lauk grunnskólaprófi 

árið 1984 án þess að ná tilskildum lágmarkseinkunnum. Eftir 

það fór ég einn vetur í iðnskólann á Ísafirði, ég kláraði ekki 

veturinn og fór út á vinnumarkaðinn. Mitt aðalstarf í gegnum 

tíðina hafa verið smíðar, það hefur alltaf blundað í mér að ná 

mér í réttindi en lét lengi ekki verða af því þar sem ég er með 

vott af lesblindu sem ekki hjálpar við námið. 

Ég er fæddur og uppalinn Vestfirðingur en flutti suður 

á Selfoss árið 2003 í leit að fleiri atvinnutækifærum. Það 

var svo vorið 2010 sem ég sá auglýsingu um raunfærnimat 

í húsasmíði sem átti að halda á Selfossi og ákvað að slá til. 

Eftir kynningarfund fór ég í raunfærnimat sem gekk bara 

nokkuð vel, ég fékk metnar 54 einingar og eftir fundi með 

námsráðgjöfum úr Fræðslunetinu hóf ég nám hjá Fræðsluneti 

Suðurlands. Þar fór ég í Grunnmenntaskólann og samhliða 

honum í grunnteikningu og iðnteikningu hjá Fjölbrautaskóla 

Suðurlands. Sumarið eftir tók ég íslensku og stærðfræði í sum-

arskóla í Fjölbraut í Breiðholti en haustið 2011 hélt ég áfram í 

námsleiðinni Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum 

hjá Fræðslunetinu og tók jafnframt lokaáfangann í húsasmíði í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands auk ensku og dönsku í fjarnámi frá 

Verkmenntaskólanum á Akureyri. Vorið 2012 útskrifaðist ég 

sem húsasmiður frá Fjölbrautaskóla Suðurlands. 

Þetta voru nokkuð strembin tvö ár í námi þar sem ég 

tók þetta samhliða fullri vinnu en með góðu skipulagi og 

aga náðist þetta að lokum. Fyrst og fremst var það raun-

færnimatið sem ýtti mér af stað og gerði mér kleift að klára 

þetta nám. Ég var mjög ánægður með námið hjá Fræðslu-

neti Suðurlands þar sem að mér fannst það vera sniðið að 

fræðslu fyrir fullorðna. Ég á þeirri gæfu að fagna að hafa 

aldrei verið atvinnulaus en það styrkir mann tvímælalaust á 

atvinnumarkaðinum að hafa réttindi í sínu fagi auki þess sem 

að námið hefur haft mjög jákvæð áhrif á sjálfstraustið.

Sævar Gunnarsson

persónulega þar sem ég hefði ekki trúað því að ég myndi 

nokkurn tíma fara aftur í nám. Ég er mjög ánægður með að 

hafa tekið skrefið, farið í raunfærnimat og hvet alla til að 

gera slíkt hið sama. Þetta er mjög gott tækifæri fyrir þá sem 

hafa reynslu og vilja til að ljúka námi, sjálfur hefði ég aldrei 

klárað námið ef ekki hefði verið fyrir raunfærnimatið því ég 

hefði ekki treyst mér í fullt nám.




