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Starfsgreinaráð – bygginga og mannvirkjagreina 

1. Inngangur 

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina starfar skv. lögum um framhaldsskóla nr. 

92 / 2008 og reglugerð nr.  711 / 2009 um skipan og störf starfsgreinaráða.  Hlutverk 

ráðsins er meðal annars að vera ráðherra til ráðgjafar um starfsnám á 

framhaldsskólastigi.   

2. Störf ráðsins 

Almennt um ráðið 

Í starfsgreinaráði bygginga og mannvirkjagreina eiga sæti 9 fulltrúar og eru varamenn 

þeirra 9 talsins.  Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipaði eftirtalda í ráðið sbr. 24. 

grein laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla í febrúar 2015 og er skipunin til fjögurra ára. 

Aðalmenn : 

Eyjólfur Bjarnason, tilnefndur af SA. 

Finnbjörn A. Hermannsson, tilnefndur af ASÍ. 

Jón Sigurðsson, tilnefndur af SA. 

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir, tilnefnd af SA. 

Þorsteinn V. Sigurðsson, tilnefndur af SA. 

Ólafur S. Magnússon tilnefndur af ASÍ. 

Sigurður Bessason, tilnefndur af ASÍ. 

Vilhjálmur Þór Grétarsson, tilnefndur af ASÍ. 

Þórarinn Eggertsson, tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Varamenn : 

Ágúst Pétursson, tilnefndur af SA.  

Árni Steinar Stefánsson, tilnefndur af ASÍ. 

Friðrik Ágúst Ólafsson, tilnefndur af SA. 

Hallgrímur Gunnar Magnússon, tilnefndur af ASÍ. 

Heimir Þ. Kristinsson , tilnefndur af ASÍ. 

Helgi Pálsson , tilnefndur af ASÍ. 

Sigurgeir Sveinsson tilnefndur af Félagi íslenskra framhaldsskóla og KÍ. 

Valdimar Bjarnason, tilnefndur af SA 

Þorkell Gunnarsson, tilnefndur af SA 
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Umsýsluaðili ráðsins er IÐAN fræðslusetur, bygginga- og mannvirkjasvið.  Starfsmaður 

þess og ritari er Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR 

fræðsluseturs. 

Formaður: Finnbjörn A. Hermannsson, fulltrúi ASÍ 

Varaformaður: Friðrik Á. Ólafsson, fulltrúi SA. 

Mannabreytingar á árinu 

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir sem var formaður ráðsins lét af störfum hjá Samtökum 

iðnaðarins um mitt ár og sagði sig þá frá öllum trúnaðarstörfum sem hún sinnti fyrir 

samtökin.  Varaformaður ráðsins, Finnbjörn A. Hermannsson tilnefndur af ASÍ tók við 

formennsku og var Friðrik Á. Ólafsson, tilnefndur af SA kjörinn nýr varaformaður. 

3. Upplýsingar um störf ráðsins 

Fagráð 

Á vegum ráðsins eru starfandi fagráð í húsasmíði, húsgagnasmíði, pípulögnum, 

múraraiðn, málaraiðn og veggfóðrun og dúkalögn. 

Fundir ráðsins 

Á árinu 2016 voru haldnir 3 fundir í ráðinu sem teljast vera fundir nr.  111 – 113 frá því 

ráðið var stofnað.  Voru allir fundir vel sóttir og umræður jafnan líflegar.   

4. Verkefni á árinu 

Þessi voru helstu verkefni ráðsins á árinu. 

Námsbraut í plasttækni og plastbátasmíði 

Á árinu 2015 gerði ráðið umsögn um námsbraut í plasttækni og plastbátasmíði hjá 

Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki.  Ráðinu barst bréf frá Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra á Sauðárkróki varðandi umsögn þess um námsbraut í plasttækni og 

plastbátasmíði.  Ákveðið var að ráðið myndi að svo stöddu ekki taka afstöðu til innihalds 

bréfsins en formaður og varaformaður myndu ræða feril mála sem þessa á fundi með 

Menntamálastofnun. 

Kynningar á nýjum námsbrautum 

Ráðinu barst bréf frá Menntamálastofnun þar sem kynnt var að haldnir yrðu fundir með 

starfsgreinaráðum til kynningar á nýjum námsbrautum.  Ráðsmenn sóttu þessa fundi.  
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Námsbrautalýsingar meistara og byggingastjóra.  

Ráðinu barst til umsagnar námsbrautarlýsing til náms iðnmeistara og byggingastjóra í 

bygginga- og mannvirkjagreinum frá Tækniskólanum.  Námsbrautarlýsingin var kynnt á 

fundi Menntamálastofnunar sem haldinn var 27. febrúar 2016 sl. í Borgartúni 35.  Ráðið 

fjallaði um námsbrautarlýsinguna og sendi frá sér umsögn. 

Fræðsla um myndun og forvarnir gegn myglusvepp í húsnæði. 

Ráðinu barst bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu þar sem því er beint til 

starfsgreinaráðs og framhaldsskóla sem kenna byggingagreinar að þeir fari yfir tillögur 

starfshóps um endurskoðun á lögum og reglum á sviði byggingamála með tilliti til 

myglusvepps í húsnæði.  Bent var á að IÐAN fræðslusetur hefur um nokkurra ára skeið 

haldið úti námskeiðum fyrir byggingariðnaðarmenn um þessi efni og hefur mikill fjöldi 

þeirra sótt þau.  Einnig var bent á ábyrgð hönnuða í þessu sambandi.   

Námsbraut í húsasmíði frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Ráðinu barst beiðni frá Menntanálastofnun um að það veitti umsögn um nýja námsbraut 

í húsasmíði frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.  Var nokkuð fjallað um 

námsbrautarlýsinguna en afgreiðslu frestað. 

Byggingadagur IÐUNNAR 

Sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs IÐUNNAR kynnti ráðsmönnum byggingadag 

IÐUNNAR sem haldinn var 4. nóvember.  Á byggingadeginum kom fjöldi aðila og kynnti 

nýjungar og aðferðir til þess að lækka byggingakostnað. 

 

5. Lokaorð formanns – stöðumat og sýn 

Ársskýrsla þessi hefur verið sett fram til að gera í stuttu máli grein fyrir þeim verkefnum 

sem ráðið hefur unnið á s.l. ári. 

Samkvæmt upplýsingum frá framhaldsskólum sem kenna bygginga- og 

mannvirkjagreinar hefur nemum fjölgað nokkuð undanfarin ár.  Svo virðist að með 

auknum umsvifum í bygginga- og mannvirkjagreinum hafi nemum einnig reynst 

auðveldara en áður að fá pláss í vinnustaðanámi.  Á á árinu 2016 voru 118  

námssamningar staðfestir og 93 einstaklingar stóðu sveinspróf í húsasmíði. Er 

hvorutveggja fjölgun frá fyrra ári. Má áætla að þetta sé ríflega þriðjungur þess mannafla 

sem nauðsynlegur er í viðhald og fjölgun iðnmenntaðra í þessari grein. 

Starfsgreinaráðið hefur samþykkt að halda fundi með forsvarmönnum byggingadeilda 

framhaldsskólanna og sveinsprófsnefndum greina. Þar á að ræða námið og endurgjöf í 
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sveinsprófum. Þessir fundir verða haldnir á árinu 2017. Þá er í bígerð að endurskoða 

starfslýsingu nokkurra iðngreina með tilliti til þróunar undanfarinna ára. 

Í framhaldi af þessari vinnu verður metið mikilvæg þess að endurskoða sveinspróf í 

greinunum og koma ábendingum til skóla, út frá þörfum atvinnulífsins.  

Ráðið hvetur til að lagt verði fé í að klára gerð ferilbókar og að hún komist sem fyrst í 

notkun. Ferilbókin er mikilvæg leiðsögn við að treysta og gera vinnustaðanám 

gagnvirkara við skólanámið svo og til að byggja upp traust og gjöfult samstarf milli skóla 

og atvinnulífsins, nemendum og öllu samfélaginu til hagsbóta. 

Væntanlega verða fleiri verkefni borin undir ráðið á næsta ári en það er mat formanns 

að verulega þurfi að treysta undirstöður iðnmenntunar í landinu. Þar er t.d. lögleiðing 

ferlibókar í samvinnu skóla og atvinnulífs og það að nemendur séu á ábyrgð skólanna þar 

til sveinsprófi lýkur fyrstu skrefin á réttri braut. Einnig þarf að auka fé til skóla svo eðlileg 

endurnýjun geti átt sér stað í véla- og tækjabúnaði skóla.  

Starfsgreinaráðið lýsir sig reiðubúið að vinna áfram að framgangi iðnmenntunar í landinu 

og horfir þar til nýútgefinnar skýrslu ríkisendurskoðunar. Þar eru margar góðar 

ábendingar sem vert er að skoða og vinna að úrbótum á. 

 


