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BJ Ö R N G AR Ð AR S S O N

ÞRÓUNARSJÓÐUR FRAMHALDSFRÆÐSLU

nýsköpunar og þróunarverkefna eru veittar úr Þróunarsjóði

UM ÞRÓUNARSJÓÐ FRAMHALDSFRÆÐSLU

og koma í stað úthlutana sem fram að því höfðu verið á verk-

Lög um framhaldsfræðslu voru sam-

ÚTHLUTANIR ÚR ÞRÓUNARSJÓÐI

þykkt á Alþingi 2010. Þeim er meðal

Björn Garðarsson

sviði Starfsmenntaráðs félagsmálaráðuneytisins. Úthlutað var
úr Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar í fyrsta sinn árið 2011.

annars ætlað að leysa af eldri lög

Stjórn Fræðslusjóðs skipar úthlutunarnefnd Þróunarsjóðs

um starfsmenntun í atvinnulífinu

framhaldsfræðslu. Hlutverk nefndarinnar er að ákvarða

frá

framhalds-

áherslur sjóðsins varðandi styrkveitingar hverju sinni, aug-

fræðslulaganna er meðal annars

lýsa eftir umsóknum í samræmi við áherslur, leggja mat á

að skapa svigrúm og úrræði til að

umsóknir sem berast og kynna ákvörðun um úthlutun fyrir

mæta þörfum atvinnulífsins, efla

stjórn Fræðslusjóðs þegar hún liggur fyrir.

1992.

Markmið

menntunarstig í landinu og íslenskt

Í fyrstu úthlutun voru forgangssvið sjóðsins námsefnis-

menntakerfi (2. gr. laga nr. 27/2010). Samkvæmt 9. gr.

gerð í framhaldsfræðslu, nýsköpunarverkefni í framhalds-

laganna veitir Alþingi fé til framhaldsfræðslunnar og við-

fræðslu og undirbúningur fyrir rannsóknir. Við val á verk-

fangsefna er henni tengjast. Styrkveitingar Fræðslusjóðs til

efnum er gengið út frá því að þau nái til þeirra sem falla

Tafla 1. Fyrri úthlutun 2011
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Umsækjandi

Heiti verkefnis

Úthlutun

Ásdís Ósk Jóelsdóttir

Kennslubók í fatasaum

Björn Valdimarsson

Fjármálin

Erna Héðinsdóttir

Námsefni í næringarfræði

1.000.000

Félag tæknifólks í rafiðnaði

Raunfærnimat í viðburðalýsingu

1.900.000

Fisktækniskóli Suðurnesja

Fiskvinnsluvélar

1.900.000

Fræðslunet Suðurlands

Járningar og hófhirða

2.200.000

Fræðslunet Suðurlands

Enska fyrir fullorðna

2.200.000

Fræðslusetrið Starfsmennt

Nám fyrir starfsfólk í íþróttamannvirkjum

2.900.000

Fræðslusetrið Starfsmennt

Lífsbraut

1.400.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Tveggja ára nám í fullorðinsfræðslu fatlaðra

2.300.000

Mímir-símenntun

Grunnmenntaskóli fyrir heyrnarlausa

2.700.000

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.

Gæðastjórar í matvælaiðnaði

1.500.000

Rannsóknasetur verslunarinnar

Arðsemi af starfsmenntun í verslun og ferðaþjónustu

2.300.000

Samtök ferðaþjónustunnar

Rafrænt farnám (Mobile Learning)

1.100.000

Samtök ferðaþjónustunnar

Nám fyrir dyraverði

900.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Námsefni í bókhaldi

1.600.000

Þekkingarnet Austurlands

Stefnumót hönnuða og handverksfólks

1.500.000

Þekkingarnet Þingeyinga

EQM gæðahandbók í framhaldsfræðslu

1.000.000

900.000
600.000
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Tafla 2. Seinni úthlutun 2011
Umsækjandi

Heiti verkefnis

Úthlutun

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Farskólinn
Fræðslunet Suðurlands

Kennslubók í verslunarreikning fyrir Skrifstofuskólann

1.285.000

Framvegis

Námsefnisgerð í siðfræði

1.675.600

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Fræðslunet Suðurlands
Farskólinn
Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Samstarf símenntunarmiðstöðva um fjarkennslu vottaðrar námsleiðar – Fagnámskeið fyrir starfsfólk í leikskólum

4.292.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Fræðslunet Suðurlands

Samstarf símenntunarmiðstöðva um fjarkennslu vottaðrar námsleiðar – Félagsliðabrú

2.275.000

Þekkingarnet Austurlands
Þekkingarnet Þingeyinga

Fjarkennsla á Grunnnámi fyrir skólaliða

1.883.000

Umsækjandi

Heiti verkefnis

Upphæð

Farskólinn á Norðurlandi vestra

Við erum hér fyrir þig/þjónustunámskeið í ferðaþjónustu

Fjölmennt – símenntunar- og þekkingarmiðstöð

Heilsubraut – námsefni

2.420.000

Framvegis miðstöð símenntunar

Framhaldsnám fyrir skólaliða

1.770.000

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Smiðja í hönnun og handverki

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Heilsu- og tómstundabraut

5.950.000

Fræðslunet Suðurlands

Járningar og hófhirða / 60 klst. námskrá og tilraunanámskeið

1.010.000

IÐAN fræðslusetur

Brúin frá raunfærnimati yfir í formlega skólakerfið

1.770.000

IÐAN fræðslusetur

Nýorkubílar – orkuskipti / þarfagreining fræðslu

2.430.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Tækninám – nám og störf í framtíðinni

1.305.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Undirbúningur inn í kvikmyndanám innan formlega skólakerfisins

1.305.000

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Undirbúningur fyrir hljóðtækninám innan formlega skólakerfisins

1.305.000

Mímir-símenntun

Grunnmenntaskóli fyrir innflytjendur

1.730.000

Mímir-símenntun

Námsmat í Grunnmenntaskóla og Námi og þjálfun

1.395.000

Mímir-símenntun

Nám á vinnustað; Efling lykilfærni og starfshæfni

1.487.000

Mímir-símenntun

Fjölmenning í námshópum Mímis

2.005.000

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og
heyrnarskertra

Málfræði íslensks táknmáls; endurskoðun

1.230.000

Samtök ferðaþjónustunnar

Störf í ferðaþjónustu

1.800.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Samstarf skólastiga / stuðningsfulltrúar og leikskólaliðar

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Enskunám fyrir lesblinda

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Í atvinnuleit – þjálfun fyrir innflytjendur og mat á námi

Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og
flutningsgreina

Þarfagreining flutningagreina á sviði menntunar og fræðslu

SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu

Öryggisstjórnun fyrir starfsfólk (vitund og öryggi)

SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu

Störfin og kröfurnar

Tafla 3. Úthlutun 2012
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963.000

350.000

680.800
1.550.000
800.000
1.475.000
737.000
2.205.000
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Tafla 4. Úthlutun 2013
Umsækjandi

Heiti verkefnis

Austurbrú

Vélfræði fyrir vélafólk

Farskólinn – miðstöð símenntunar á
Norðurlandi vestra

Árangur og ánægja í verslunarstörfum

Framvegis – miðstöð símenntunar

Þróun á grunnnámi í kerfisstjórnun

1.280.000
977.000
1.500.000

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Fræðsla í fiskeldi

2.500.000

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Skrifstofuskóli II

2.500.000

Fræðslunet Suðurlands

Ull í mund

2.500.000

Fræðslunet Suðurlands

Tæki-færi

1.568.000

Mímir-símenntun

Hönnun námsleiðar fyrir starfsfólk í vöruhúsum

2.500.000

Mímir-símenntun

Þjónusta og upplýsingagjöf

1.982.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Nám fyrir starfsfólk í ræstingum

1.010.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Nám fyrir millistjórnendur

1.051.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Bóknám fyrir sjómenn

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Lífsleikni fyrir fatlaða

1.051.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Sá er sæll sem sínu ann. Styrkur er máttur.

1.000.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

HELP– start– námskrá

1.375.000

875.000

Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar SÍMEY

Nýliðaþjálfun í fiskvinnslu fyrir innflytjendur

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Listnámsbraut

2.500.000

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Skapandi tæknivitund

1.280.000

Starfsgreinasamband Íslands

NPA-fræðsla fyrir aðstoðarfólk

975.000

800.000

Verkmenntaskóli Austurlands

Tæknilausn

1.388.000

Þekkingarnet Þingeyinga

Þróun námsleiðar fyrir fólk með geðfötlun

1.215.000

Þekkingarnet Þingeyinga

Efling starfsmenntunar sjómanna á Raufarhöfn

1.905.000

undir ramma lagana um framhaldsfræðslu og mæti sýnilegri

svið við úthlutun voru: Þróunarverkefni í framhaldsfræðslu

þörf fyrir menntunarúrræði.

sem stuðla að samstarfi skólastiga og/eða landsvæða. Þróun

Alls veitti sjóðurinn 18 styrki í þessari fyrstu úthlutun að

námsmats í framhaldsfræðslu og mats á námskrám FA inn

upphæð 29.900.000,- kr. Sjá yfirlit yfir úthlutanir í töflu 1,

í framhaldsskóla (samstarf framhaldsfræðsluaðila og fram-

hér fyrir aftan.

haldsskóla). Opinn flokkur – áhersla á nýsköpun og þróun

Um haustið 2011 var aftur úthlutað úr sjóðnum. Er þetta

innan framhaldsfræðslu. Viðmiðin sem Þróunarsjóðurinn

eina skiptið sem úthlutað hefur verið tvisvar úr sjóðnum

gekk út frá við val á verkefnum voru að þau næðu til þeirra

sama árið. Í seinni úthlutuninni 2011 voru áherslur sjóðsins

sem falla undir ramma laganna um framhaldsfræðslu og

eftirfarandi: Samstarf símenntunarstöðva og framhaldsskóla

mættu sýnilegri þörf fyrir menntunarúrræði í framhalds-

um brúarleiðir, samstarf símenntunarstöðva um fjarkennslu

fræðslu.

vottaðra námsleiða og samstarf fræðsluaðila um gerð námsefnis sem snýr að vottaðri námsleið sem Fræðslusjóður

Árið 2012 úthlutaði Þróunarsjóður 37.672.800 kr. til 23
verkefna. Sjá yfirlit yfir úthlutanir í töflu 3, hér fyrir aftan.

styrkir. Það efni skyldi hugsað til framtíðarnotkunar og unnið

Vorið 2013 var úthlutað úr Þróunarsjóði framhalds-

á þeirri forsendu, t.d. rafrænt. Alls voru veittir styrkir til fimm

fræðslunnar í fjórða sinn. Áherslur sjóðsins í það sinn voru:

verkefna að upphæð 11.410.600 kr. Sjá yfirlit yfir úthlutanir

hönnun á nýju námi innan framhaldsfræðslu fyrir hópa,

í töflu 2, hér fyrir aftan.

þar sem skort hefur á framboð og tækifæri til náms, þróun

Þriðja úthlutun úr Þróunarsjóði var vorið 2012. Forgangs-
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Upphæð

verkferla innan framhaldsfræðslu við skipulag starfsþjálfunar
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á vinnustöðum, samstarf fræðsluaðila og fyrirtækja í þróun
á starfstengdu námi og áhersla á nýsköpun og þróun náms

UM HÖFUNDINN

innan framhaldsfræðslu fyrir verk- og tæknimenntun í sam-

Björn Garðarsson er viðskiptafræðingur, fyrrverandi kaup-

starfi við atvinnulífið.

maður og starfsmaður Fagráðs verslunar- og þjónustugreina.

Líkt og áður eru viðmið sjóðsins við val á verkefnum að

Hann hafur unnið að ýmsum verkefnum sem lúta að aukinni

ná til þeirra sem falla undir ramma laganna um framhalds-

fræðslu um verslunarstörf til starfandi verslunarfólks og að

fræðslu og að verkefnin mæti sýnilegri þörf fyrir menntunar-

eflingu kennslu í verslunargreinum í framhaldsskólum. Frá

úrræði í framhaldsfræðslu.

hausti 2012 hefur Björn sinnt starfi fjármálastjóra FA.

Árið 2013 úthlutaði Þróunarsjóður alls 33.732.000 kr. til
22 verkefna. Sjá yfirlit yfir úthlutanir í töflu 4, hér fyrir aftan.
Næsta úthlutun verður vorið 2014. Auglýsing þess
efnis mun birtast í dagblöðum og á vef Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins í mars 2014.
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