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Margrét Gígja Rafnsdóttir fór snemma út á vinnumark-

aðinn eftir að hafa gengið illa í bóklegu námi sökum les-

blindu. Hún kynntist manni sínum ung og sneri sér fljótlega 

að barnauppeldi og vinnu innan heimilisins. Eftir að Margrét 

skildi við eiginmann sinn var hún í nokkuð erfiðri stöðu, 

einstæð móðir án atvinnu með stutta formlega menntun 

og takmarkaða starfsreynslu. Margrét fékk þó aðstoð til að 

takast á við lesblinduna hjá Lesblindusetrinu í Mosfellsbæ 

með tilstuðlan Vinnumálastofnunar. Í framhaldinu hóf hún 

nám við Grunnmenntaskólann hjá Mími-símenntun. Eftir að 

hafa lokið námsleiðinni skráði Margrét sig í Starfsnám stuðn-

ingsfulltrúa hjá Framvegis – miðstöð símenntunar þar sem 

hún lauk bæði grunn- og framhaldsnámsskrá og fékk þar að 

auki verðlaun fyrir framúrskarandi námsárangur. Margrét lét 

mjög vel af náminu sem hún segir að hafi eflt sig á margan 

hátt og aukið sjálfstraust sitt svo um munar. Þessi jákvæða 

breyting auðveldaði henni að ráðast í atvinnuleit en hún sótti 

um starf á Rauðhóli, stærsta leikskóla landsins, og var ráðin 

á staðnum. Margrét starfar þar enn og unir hag sínum vel.

Undanfarin ár hefur Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) veitt fyrirmyndum í námi fullorðinna viðurkenningu eftir 

tilnefningu frá samstarfsaðilum. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar árið 2014, sem fór fram þann 4. desember 

á Hótel Natura, var viðurkenningin veitt í áttunda sinn og í þetta skiptið hlutu þrír einstaklingar nafnbótina: 

Margrét Gígja Rafnsdóttir frá Framvegis – miðstöð símenntunar, Ólöf Ásta Salmannsdóttir frá Símey og Sigurður 

Oddsson frá Símenntunarmiðstöðinni á Vesturlandi. Fyrirmyndirnar eiga það allar sameiginlegt að hafa verið þátt-

takendur í vottuðum námsleiðum framhaldsfræðslunnar og í kjölfarið bætt stöðu sína á vinnumarkaði.

Frá vinsti til hægri: Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Ásta Salmannsdóttir, Sigurður Oddsson og Margrét Gígja 

Rafnsdóttir.
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Ólöf Ásta Salmannsdóttir flosnaði upp úr námi í mennta-

skóla. Í kjölfarið fylgdi hún manni sínum á fótboltaferli hans 

og einbeitti sér að því að sinna heimilinu. Þau bjuggu um 

skeið á Siglufirði þar sem Ólöf vann í apótekinu en þaðan 

fluttust þau til Akureyrar. Þar sá Ólöf auglýsingu frá Símey 

með kynningu á meðal annars Menntastoðum. Hún ákvað að 

ræða við náms- og starfsráðgjafa hjá Símey um möguleika 

sína og innritaði sig í framhaldinu í Menntastoðir haustið 

2011. Náminu var sinnt á kvöldin samhliða fullri vinnu í 

apóteki á daginn. Vorið 2012 lauk Ólöf náminu hjá Símey 

og fann að það hafði eflt sjálfstraustið mikið og trú á því 

að sér væru allir vegir færir. Næst lá leiðin í Háskólabrú 

Keilis á Akureyri þar sem Ólöf lauk félags- og lagadeild með 

góðum árangri. Í framhaldinu hafði Ólöf hugsað sér að fara 

í háskólanám, þær áætlanir breyttust þó þegar fjölskyldan 

ákvað að opna sælkeraverslunina FISK kompaníið á Akureyri 

þar sem að kraftur og áræðni Ólafar fær notið sín vel.

Sigurður Oddsson átti í vandræðum með lestur og skrift í 

grunnskóla. Honum gekk illa í samræmdum prófum og fór 

hann í svokallaðan „núllbekk“ veturinn eftir en hætti námi 

tiltölulega fljótt. Honum hafði verið strítt í skóla vegna slæms 

námsárangurs og ákvað að halda út á vinnumarkaðinn. Fyrir 

áeggjan móður sinnar fór Sigurður þó aftur í skóla, í þetta 

skiptið í grunndeild rafiðna þar sem honum gekk almennt 

vel í öllum verklegum greinum en náði ekki lágmarksárangri 

í prófum í bóklegum fögum. Reglur skólans voru þannig að 

Sigurður gat ekki haldið áfram námi vegna slaks árangurs í 

bóklegu greinunum og hann fór því aftur út á vinnumarkað-

inn og fékk vinnu á skíðasvæðinu á Ísafirði þar sem hann 

vann í sex ár og stofnaði fjölskyldu. 

Eftir að hafa tekið þátt í tilraunaverkefni á Ísafirði fyrir 

fullorðið fólk sem hafði áhuga á námi fékk Sigurður grein-

ingu á lestrarörðugleikum sínum og greindist með skrif- og 

lesblindu ásamt hljóðvillu. Sigurður flutti í Borgarnes en eftir 

að hann missti vinnuna í byggingariðnaði innritaði hann sig í 

námsleiðina Skref til sjálfshjálpar þar sem hann fékk aðstoð 

til að takast á við lesblinduna. Í framhaldi af því fékk hann 

 vinnu hjá Norðuráli þar sem boðið var upp á Nám í stóriðju, 

Sigurður lauk náminu samhliða vinnu en lét ekki það við sitja 

og skráði sig í helgarnám í vélvirkjun hjá Fjölbrautaskóla 

Vesturlands. Sigurður hefur með mikilli þrautseigju aflað sér 

menntunar, yfirstigið námserfiðleika og náð að bæta stöðu 

sína á atvinnumarkaði svo um munar.




