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Inngangur  

 

Starfsgreinaráð matvæla- og veitinga- og ferðaþjónustugreina var skipað í apríl árið 2015. Í 

ráðinu eiga sæti níu fulltrúar, fjórir fulltrúar tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands, fjórir 

tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins og einn fulltrúi er tilnefndur sameiginlega af Félagi 

íslenskra framhaldsskóla og Kennarasambandi Íslands. Samtals voru haldnir tíu fundir í 

ráðinu á árinu 2016 og fimm vinnufundir. Tveir um málefni kjötiðnaðarins. Einn fundur með 

fulltrúum í fagráðum starfsgreinaráðsins; einn fundur um námskrá iðnmeistaranáms og einn 

fundur með Veitinganefnd Samtaka ferðaþjónustunnar.  

 

Verkefni starfsgreinaráða eru eftirfarandi: 

a. að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem námsbrautalýsingar fyrir 

viðkomandi starfsgreinar byggjast á og eru hluti af aðalnámskrá framhaldsskóla,  

b. að gera tillögur um lokamarkmið starfsnáms í samræmi við ramma um hæfniviðmið 

viðkomandi lokaprófs,  

c. að gera tillögur að námsbrautarlýsingum fyrir einstakar námsbrautir sem 

framhaldsskólar geta haft til viðmiðunar,  

d. að setja viðmið fyrir skiptingu náms í skóla og náms á vinnustað,  

e. að gera tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa í starfsnámi á sínu sviði,  

f. að veita umsögn um námsbrautarlýsingar starfsnáms sem einstakir skólar leita eftir 

staðfestingu á,  

g. að vera ráðgefandi við mat á beiðni einkaskóla um viðurkenningu á starfrækslu 

starfsnámsbrauta,  

h. að halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms,  

i. önnur verkefni sem ráðherra felur starfsgreinaráði hverju sinni. 
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1. Störf ráðsins  
 

 

1.1 Skipan ráðsins:   

Eftirtaldir skipa starfsgreinaráð: María Guðmundsdóttir frá Samtökum ferðaþjónustunnar 

formaður, Níels Sigurður Olgeirsson frá MATVÍS, Steinþór Jónsson  frá Samtökum 

iðnaðarins, Jóna Jónsdóttir frá Samtökum iðnaðarins, Jón Karl Jónsson frá MATVÍS, Selma 

Kristjánsdóttir frá ASÍ, Erla Ósk Ásgeirsdóttir frá SAF, Finnbogi Sveinbjörnsson frá 

Starfsgreinasambandi Íslands og Baldur Sæmundsson án tilnefningar.  

 

Varamenn: 

Þorsteinn Gunnarsson, MATVÍS,  Drífa Snædal frá Starfsgreinasambandi Íslands, Trausti 

Víglundsson frá Samtökum ferðaþjónustunnar, Oddur Árnason frá Samtökum iðnaðarins, 

Sigríður Ólafsdóttir frá Samtökum ferðaþjónustunnar, Þorvaldur Jónsson frá MATVÍS, 

Ragnheiður Héðinsdóttir frá Samtökum iðnaðarins, Benóný Valur Jakobsson frá ASÍ og 

Kristín Hrönn Þráinsdóttir án tilnefningar. Starfsmaður starfsgreinaráðs er Ólafur Jónsson, 

sviðsstjóri matvæla- og veitingasviðs IÐUNNAR fræðsluseturs.   

 

Ráðið hefur ákveðið verkaskiptingu á milli 

fulltrúa ráðsins, útfært verklagsreglur um 

afgreiðslu mála og verkefna ráðsins. Ráðið 

fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og 

fundartíminn var ákveðinn annar 

þriðjudagur í hverjum mánuði.  

 

Starfsgreinaráðið hefur leitast við að hafa 

samráð og samstarf við tilnefningaraðila sína í atvinnulífinu og samtökum í atvinnulíf og lagt 

sig fram um að efla samstarf skóla og atvinnulífs um mennta og fræðslumál í matvæla- 

veitinga- og ferðaþjónustugreinum.   
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Samskipti fulltrúa ráðsins og skólanna eru bæði 

formleg og óformleg. Nemaleyfisnefndir í 

matvæla- og veitingagreinum hafa þegar mótaðar 

verklagsreglur um mat á fyrirtækjum sem óska eftir 

nemaleyfi. Fyrir liggur listi yfir vinnustaði sem hafa 

nemaleyfi í matvæla og veitingagreinum. Fagráð 

eru starfandi í löggiltum iðngreinum sem heyra 

undir ráðið s.s. matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, kjötiðn og mjólkuriðn.   

 

Helstu verkefni ráðsins á árinu 2016 

 

Starfsgreinaráðið fékk kynningu á eftirtöldum verkefnum.  

   

1. Fræðslustjóri að láni. Valdís Steingrímsdóttir hjá Starfsafli kynnti verkefnið. 

2. Stjórnstöð ferðamála, verkefni og áherslur. María Guðmundsdóttir kynnti verkefnið. 

3. Kynning á upplýsingaveitunum  namogstorf.is og verknam.is. Arnar Þorsteinsson, 

náms- og starfsráðgjafi kynnti verkefnið.  

4. TTRAIN verkefnið. María Guðmundsdóttir kynnti verkefnið. 

5. Kynning á námsleið iðnnema til stúdentsprófs sem kallast iðnstúdent. Baldur 

Sæmundsson fjallað um iðnstúdentinn og stöðu iðnnema.   

6. Úttekt á framkvæmd og gæðum starfsnáms á vinnustöðum. Sveinn Aðalsteinsson 

kynnti helstu niðurstöður skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins. . 

7. Kynning á tillögum starfshóps á vegum Stjórnstöðvar ferðamála sem kallast 

„Fjárfestum í hæfni í ferðaþjónustu á Íslandi“.  

 

Nám og námskrár til umsagnar.  

 

1. Námskrá fyrir slátrara. Tillaga er komin fram um námskrá í slátrun við Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra. Starfsgreinaráðið telur snúið að átta sig á inntaki námskrárinnar í 

ljósi þeirra upplýsinga sem liggja fyrir um innihald námsins og þeirra hæfnimarkmiða 

sem sett eru fram. Óskað var eftir nánari upplýsingum.  

 

2. Umsögn um námskrá iðnmeistara samþykkt og afgreidd til Menntamálastofnunar. 

Starfsgreinaráðið hélt sérstakan kynningarfund með baklandi greinanna um inntak 

námskrárinnar þann 7. júní 2016.  

 

3. Skipulag náms í mjólkurfræði. Staða nema er með þeim hætti að þau þurfa framvegis 

að taka námslán fyrir skólagjöldum fyrir náminu í Danmörku. Fagráð 

mjólkuriðnaðarins var boðað á fund um málið.  

 

 

http://namogstorf.is/
http://verknam.is/
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4. Samtök ferðþjónustunnar sendu bréf til starfsgreinaráðsins þar sem óskað var eftir því 

að ráðið beiti sér fyrir  fyrir bættu umhverfi í menntun matreiðslu- og framreiðslumanna 

með tilliti til aðgengi að námi og nánar um fyrirkomulag starfsnáms á landsbyggðinni. Í 

þessu samhengi var sérstaklega bent á möguleika til fjarnáms og notkunar rafrænnar 

miðlunar í námi.  Verkefnið var sent til Hótel- og matvælaskólans.   

 

5. Starfsgreinaráðið fjallað mikið um kennslu í kjötiðn og fulltrúar ráðsins lögðu mikið til 

að finna lausn á því máli. Forsagan er að kennurum kjötiðnadeildar Hótel- og 

matvælaskólans var sagt upp störfum frá og með 1. janúar 2016. Haldnir voru tveir 

sérstakir vinnufundir um málið með hagsmunaaðilum í leit að lausnum. Ástæða þess að 

kennurum Hótel- og matvælaskólans var sagt upp störfum var sú að engir nemar í 

kjötiðn voru skráðir í skólann á vorönn 2016 en samtals voru 20 nemar skráðir með 

námssamning í kjötiðn þann 12. janúar 2016. Ráðuneytið gerir almenna kröfu um níu 

nemendur að lágmarki í hóp. Fámennar iðngreinar líkt og kjötiðn geta ekki að óbreyttu 

staðið undir nýtingarkröfu ráðuneytisins. Fyrirtækin í kjötiðn voru hvött til að taka fleiri 

nema á námssamning og ánægjulegt er að nemum fjölgaði í iðninni. Fyrirtæki í kjötiðn, 

MATVÍS og SI rituðu bréf í ráðuneytið til þess að koma þessu máli áfram. Niðurstaða 

fékkst á endanum að kenna 3. bekk í kjötiðn við Hótel- og matvælaskólann í lotum á 

vorönn 2017.  

 

Fagráð starfsgreinaráðsins 

 

1. Tilnefnt var í fagráð starfsgreinaráðsins og fundur haldin með þeim um verklag 

ráðanna. Tillögur að tilnefningum voru sendar til mennta- og menningarmálaráðuneytis  

 

Nemaleyfisnefndir 

 

2. Tilnefnt var í nemaleyfisnefndir í matvæla- og veitingagreinum. Tillögur 

tilnefningaraðila var send til mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

 

 

Verkefni 

 

3. Unnið var að tillögu um að meta sumarstörf til eininga í framhaldsskólum.  Tilgangur 

verkefnisins er að hvetja nema  til atvinnuþátttöku í ferðaþjónustufyrirtækjum yfir 

sumartímann. Forsendur matsins eru að fyrir liggi nákvæm starfslýsing hjá viðkomandi  

fyrirtæki um viðkomandi starf. Framhaldsskólanemi sem óskar eftir mati heldur dagbók 

og skráir verkefni, starfstengd námskeið og fl. í dagbókina. Forsvarsmaður fyrirtækis 

gefur umsögn um nemann og skráir í dagbókina. Starfsmenn viðkomandi 

framhaldsskóla annast matið. Lágmarkstími til þess að starfsreynsla sé metinn til 

eininga eru að starfa í átta vikur í fullri vinnu. Verkefnið er enn í vinnslu.  

 

4. Haukur Harðarson frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins lauk verkefninu  „Kortlagning á 

störfum í ferðaþjónustu“. Skýrslan er mjög gagnlegur grunnur fyrir nánari 

greiningarvinnu á störfum og hæfnikröfum starfa á sviðinu. Í skýrslunni er lögð til 

ákveðan flokkun á störfum þar sem metin er ábyrgð í starfi, sjálfstæði og hlutverk. 
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Hæfnigreining starfa á sviðinu miðast við þessa þætti og greinast á þrep sem falla að 

íslenska hæfnirammanum.  

5. Viðaukar við reglur um nemaleyfi í matreiðslu og framreiðslu voru samþykktar og 

sendar til mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Kynning á viðauka við reglur um 

nemaleyfi í matreiðslu og framreiðslu fór einnig fram í baklandi greinanna.  

 

 

6. Umræða um fagtengingu iðnmeistaranáms í matvæla- og veitingagreinum.  Samþykkt 

var að kanna nánar viðhorf baklands greinanna til fagtengingar námsins.  

 

Fundargerðir starfsgreinaráðsins eru í viðauka.  

 

 

      1.3 Samstarf og samráð við helstu hagsmunaaðila 

 

Starfsgreinaráðið heldur reglulega vinnufundi með helstu hagsmunaaðilum sem skipa ráðið. 

Þau sem sitja þessa fundi eru fulltrúar atvinnurekenda, launamanna, skólans auk  starfsmanns 

ráðsins. Á fundunum er farið yfir sameiginleg hagsmunamál greinanna og ýmis sérmál.   

 

2.  Mat á stöðu starfsmenntunar á verksviði ráðsins. 

 

Starfsgreinaráðið fylgist með tölulegum upplýsingum um nýskráningar og sveinspróf í 

greinunum. Fylgst er grannt með þróun nemendafjölda, fjölda riftana á námssamningum, 

brottfalli úr námi o.s.frv. Sveinspróf voru haldin í lok maí og desember 2016.  Samtals luku 

89 nemar prófi á árinu. 

 

Tafla 1. Fjöldi nemenda í sveinsprófum í maí og desember 2016 

 

 Alls      Bakaraiðn    Framreiðsla Kjötiðn     Matreiðsla 

      

Alls                           89               10                    26                          0                       53 

 

Athyglisvert er að fara yfir fjölda fagmanna sem hafa lokið sveinsprófi í greinunum frá árinu 1980 

en í Töflu 2 er að finna yfirlit yfir stöðu mála og það sem er einkennandi fyrir nám í greinunum 

eru sveiflurnar sem hafa verið á milli ára.  Á tímabilinu frá 1987 til 1990 fjölgar sveinum verulega 

en síðasta áratuginn var fjöldinn nokkuð jafn eða á milli 50 – 60.  Fjöldi útskrifaðra sveina er aftur 

að aukast.  
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Tafla 2. Fjöldi sem lokið hefur sveinsprófi frá 1980 – 2016.  

 

 

Fulltrúar í starfsgreinaráði telja mikilvægt að stjórnvöld komi nánar að kynningum á iðn- og 

starfsnámi og taki virkan þátt í markaðssetningu á námi og störfum í greininni, t.a.m með virkri 

þátttöku í Íslandsmóti iðn- og starfsnámsgreina og sérstökum kynningum á námi og störfum  í 

greininni.  

 

Mynd 1. Yfirlit yfir fjölda fagmanna sem hafa lokið sveinsprófi á tímabilinu 1980 – 2016. 

 

 

 

3.1 Námssamningar 

Þann 1. október 2016 voru samtals 349 nemar með samning í bakaraiðn, kjötiðn, framreiðslu 

og matreiðslu. Nemum er að fjölga á milli ára í matreiðslu og sú þróun heldur áfram árið 

2016. Að meðaltali eru gerðir um 120 – 130 samningar á ári í matvæla- og veitingagreinum. 

Fjöldi námssamninga í kjötiðn er nokkuð áhyggjuefni.  
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Tafla 3. Fjöldi nemenda á námssamningi 2005 – 2016. 

 
3.2 Raunfærnimat 

 

Starfsgreinaráðið heldur saman upplýsingum um fjölda þátttakenda í raunfærnimati og 

fjölda þeirra sem ljúka námi í kjölfarið – vinnustaðanámi, lokaprófi frá skóla og sveinsprófi 

eftir atvikum.  

 

Tafla 4. Fjöldi þátttakanda í raunfærnimati til ársins 2016 og heimtur í sveinspróf.  

 

 

 
 

Hlutfall þeirra sem ljúka námi að loknu raunfærnimati fjölgar en eðli máls samkvæmt skila 

þátttakendur í raunfærnimati sér síðar í lokapróf og sveinspróf þar sem þau þurfa 

undantekningalítið að ljúka þó nokkru námi á vinnustað og í skóla að loknu raunfærnimati 

sem tekur þau mislangan tíma að ljúka.  
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Tafla 5. Fjöldi þátttakenda í raunfærnimati til ársins 2016 og hlutfall þeirra sem  

             ljúka námi í kjötskurði, matartækni, aðstoðarþjóni og slátrun.  

 

 

 

 

3. Heildarmat á störfum liðins árs.   

 

Ráðið fundaði samtals 10 sinnum á árinu 2016 og hét að auki fimm  vinnufundi. Starfsemi 

ráðsins var því nokkuð umfangsmikil á liðnu ári. Starfsgreinaráðið vann tillögur að 

verkefnum ráðsins fyrir fyrsta starfsárið. Sá listi er uppfærður með reglulegum hætti. Haukur 

Harðarson frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins lauk skýrslu þar sem störf og starfaflokkar í 

ferðaþjónustu voru listuð upp og flokkuð. Ráðið hefur miklar væntingar til þessarar vinnu 

auk þess sem vinna tengd Stjórnstöð ferðamála kemur til með að hafa áhrif á verkefnalista 

ráðsins. Ráðið kallaði til fundar sérfræðinga úr ýmsum áttum til þessa að fara yfir verkefni 

og áherslur fagaðila sem tengjast verkefnum ráðsins. Menntamálastofnun hefur ekki svarað 

erindum ráðsins og ósk um endurskoðun á starfslýsingum og hæfnikröfum leiðsögumanna 

og eins ekki um gerð starfslýsinga og hæfnikrafna fyrir gestamóttöku.  
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4. Verkefni næsta starfsárs og framtíðarsýn. 

 

Starfsgreinaráðið hefur lagt fram tillögur að verkefnum næstu missera. Á árinu 2017 var 

unnið áfram í samræmi við verkefnalista ráðsins sbr. eftirfarandi.  

 

1. Áframhald greiningarvinnu á störfum og starfaflokkum í ferðaþjónustu. 

2. Mat á vinnu sumarstarfsfólks til eininga í framhaldsskólum. 

3. Hæfnikröfur starfa í greininum, yfirlit og greining á nánari forsendum í námi.  

4. Nýliðun í greinunum og þróun í fjölda námssamninga. Nánari greining á tækifærum 

til að kynna starfsnám.  

5. Aldur í raunfærnimat – yfirfara reglur um aldursviðmið og starfsreynslu. 

6. Náms- og starfsráðgjafar fái kynningu á iðnnámi 

7. Rannsókn á ástæðum brottfalls úr námi. Fá skýrari sýn á umfangi brottfalls úr 

greinunum og ástæður þess.  

8. Erlent vinnuafl – mat á menntun og starfsreynslu fólks.  

9. Efla samstarf á milli skóla og atvinnulífs. Fylgja nánar eftir að nám sé skipulagt á þann 

hátt að það svari til starfslýsinga og þarfa í atvinnulífi.  Auka nánar tengsl á milli 

meistara og skólans m.a. með því að útbúa námsferilbók nemanna sem tekur bæði til 

vinnustaðanáms og skólanáms. 

10. Vinna starfslýsingar og hæfnikröfur fyrir ný störf innan ferðaþjónustunnar. 

11. Ljúka vinnu við nánari útfærslu á stíganda og samspili í námi í matvæla- og 

veitingagreinum.  

12. Sala og markaðsmál – hæfnigreining starfa og lýsa þrepaskiptingu náms.  

13. Gestamóttaka – hæfnigreining starfa og þrepaskiptingu náms 

14. Starfstengt íslenskunám – hæfnigreining og lýsa þrepaskipting náms. 

15. Þernur – hæfnigreining starfa og þrepaskipting – verkefni í gangi. 

16. Barþjónar – hæfnigreining starfa og þrepaskipting – verkefni í gangi 

17. Öryggismál – hæfnigreiningar fyrir fjölbreytileg störf í ferðaþjónustu s.s starfsfólk hjá 

bílaleigum, í eldhúsum og fl. Kennslumyndbandagerð.   

18. Leiðsögunám – hæfnigreining starfa 

19. Skyndibiti – hæfnigreining starfa og þrepaskipting 

 

 

Reykjavík 8. maí 2017 

 

f.h. Starfsgreinaráðs matvæla- og veitingagreina 

 

 

 

_____________________________ 

María Guðmundsdóttir, formaður 
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Viðauki 1, fundargerðir starfsgreinaráðsins. 
 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

 Fundargerð 12. janúar 2016, haldinn að Vatnagörðum 20, kl 12.00 – 13.30 

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, Baldur 

Sæmundsson, Steinþór Jónsson, Jóna Jónsdóttir, Jón karl Jónsson, Trausti Víglundsson, 

Selma Kristjánsdóttir,  Ólafur Jónsson. Gestur fundarins var Valdís Steingrímsdóttir. 

Finnbogi Sveinbjörnsson og Drífa Snædal aðal- og varafulltrúar SGS boðuðu forföll.  

 

Fundargerð:  

 

1. Fræðslustjóri að láni. Valdís Steingrímsdóttir hjá Starfsafli kynnti verkefnið – sjá 

meðfylgjandi glærur.  Almennt hefur verið góður árangur af verkefninu 

 

2. Stjórnstöð ferðamála – verkefni og áherslur.  María Guðmundsdóttir kynnti verkefnið – sjá 

meðfylgjandi glærur.  

 

3. Verkefnaáætlun starfsgreinaráðsins og kortlagning starfa í ferðaþjónustu. Rætt var um áætlun 

starfsgreinaráðsins en fyrir liggur að starfsgreinaráðið eigi fund með fulltrúum 

Menntamálastofnunar um verkefni ráðsins. Sá fundur hefur ekki verið tímasettur enn sem 

komið er. Rætt var um verkefni Hauks Harðarsonar sem felst í því að kortleggja störf og 

starfsheiti í ferðaþjónustu. Verkefni Hauks er afar áhugavert og fellur vel að stefnumótun 

ráðsins en í framhaldi af vinnu hans skapast tækifæri til þess að meta þarfir fyrir nánari 

greiningarvinnu, flokka störf á íslenska hæfnirammann, raunfærnimeta á móti störfum 

o.s.frv. Þegar greiningarvinnu Hauks  lýkur mun hann kynna verkefnið á fundi 

starfsgreinaráðsins.   

 

4. Kennsla í kjötiðn við Hótel- og matvælaskólann í Kópavogi. Eins og kunnugt er þá var 

kennurum í kjötiðnadeild skólans sagt upp störfum á milli jóla og nýárs. Enn er óljóst hvaða 

afleiðingar það mun hafa fyrir kennslu í greininni en fram kom að kennsla í kjötiðn við 

Verkmenntaskólann á Akureyri er einnig í óvissu þar sem kennarinn, Eðvald Valgarðsson, 

er að flytja til Reykjavíkur. Ástæða þess að kennurum Hótel- og matvælaskólans var sagt upp 

störfum er einfaldlega sú að það eru engir nemar skráðir í skólann núna í vor. Samtals eru 20 

nemar skráðir með námssamning í kjötiðn þann 12. janúar 2016. Ráðuneytið gerir kröfu um 

níu nemendur að lágmarki í hóp en almenn nýtingarkrafa eru 12 nemendur í hóp. Fámennar 

iðngreinar líkt og kjötiðn geta ekki staðið undir nýtingarkröfu ráðuneytisins, sérstaklega ekki 

þar sem nemar í kjötiðn dreifast á tvo skóla. Fram kom óánægja með að ekki hafi verið fundað 

með fulltrúum í atvinnulífinu um þessa ákvörðun að segja upp kennurum s.s fulltrúum 

fyrirtækjanna. Nemar í kjötiðn eru í ákveðinni óvissu um stöðu sína og mikilvægt væri að 

eyða þeirri óvissu. Rætt var um stöðu greinarinnar, heimavist við Hótel- og matvælaskólann 

til þess að mæta þörfum nema sem kæmu utan að landi. Samþykkt að upplýsa 

starfsgreinaráðið eftir megni um framvindu mála.  
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5. Fagráð starfsgreinaráðsins og vinnulag. Óskað hefur verið eftir tilnefningum í fagráð 

starfsgreinaráðsins frá MAVÍS, SAF og SI. Í framhaldi var rætt um að halda fund með öllum 

fulltrúum fagráða og fara yfir verkefnaáætlun ráðsins,   

 

6. Önnur mál. Rætt var um aldursmark í raunfærnimat og áveðið að ræða nánar þau mál með 

fagráðum. Fundartímar ráðsins voru samþykktir þann 16. febrúar, 8. mars, 12. apríl, 10. maí 

og 12. júní.  

 

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30 

 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 16. febrúar 2016. Fundur haldinn að Vatnagörðum 20, frá kl 12.00 – 13.30 

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, Baldur 

Sæmundsson, Jóna Jónsdóttir, Jón Karl Jónsson, Trausti Víglundsson, Selma Kristjánsdóttir, 

Finnbogi Sveinbjörnsson og Ólafur Jónsson. Gestur fundarins var Arnar Þorsteinsson.  

 

Fundargerð: 

 

1. Arnar Þorsteinsson kynnti vefina namogstorf.is og verknam.is. Slóðin inná síðuna 

Nám og störf er arnar90.wix.com/nam-og-starf en verið er að tengja síðuna inn á 

heimasíðu Iðunnar á léninu www.namogstorf.is. Fram kom hjá Arnari að allar tillögur 

að umbótum, jafnvel myndir væru afar vel þegnar. Fram kom hjá Arnari að myndir á vefnum 

væru enn sem komið er fengnar úr Bandarískum myndabönkum. Netfangið hans er 

arnar@idan.is   

2. María Guðmundsdóttir kynnti TTRAIN verkefnið. Sjá meðfylgjandi glærur.  

3. Fagráð, skipan þess og verkefni. Starfsgreinaráðið óskaði eftir tilnefningum í fagráð 

í matreiðslu,  framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn. Nú er búið að tilnefna aðalmenn í 

ráðin og samþykkt var að boða til fundar með starfsgreinaráði og fagráðum 

þriðjudaginn 1. mars nk. og fara yfir verkefni og verklag. Ákveðið að Haukur 

Harðarson frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins kynni verkefnið um starfaflokkun og 

störf í ferðaþjónustu fyrir fagráðin. Meðfylgjandi er skrá yfir aðalmenn í fagráðum 

og eins yfirlit verkefni fagráða.  

4. Að meta sumarstörf til eininga í framhaldsskóla. Áhugi var að kanna þann möguleika 

að meta starfsreynslu framhaldsskólanema yfir sumartímann til eininga í 

framhaldsskólum. Hugmyndin að verkefninu kom frá Pétri í Reynihlíð og í fyrstu var 

áhugi að kanna viðhorf Verkmenntaskólans á Akureyri við þessar tillögu. Tilgangur 

verkefnisins er að hvetja nema  til atvinnuþátttöku í ferðaþjónustufyrirtækjum yfir 

sumartímann. Forsendur matsins eru að fyrir liggi nákvæm starfslýsing hjá 

viðkomandi  

fyrirtæki um viðkomandi starf. Framhaldsskólaneminn sem óskar eftir mati heldur 

http://namogstorf.is/
http://verknam.is/
http://arnar90.wix.com/nam-og-starf
http://www.namogstorf.is/
mailto:arnar@idan.is
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dagbók og skráir verkefni, starfstengd námskeið og fl. í dagbókina. Forsvarsmaður 

fyrirtækis gefur umsögn um nemann og skráir í dagbókina. Starfsmenn viðkomandi 

framhaldsskóla annast matið. Lágmarkstími til þess að starfsreynsla sé metinn til 

eininga eru að starfa í átta vikur í fullri vinnu. Fyrir átta vikna vinnu og skil á dagbók 

fáist xx einingar, fyrir 10 vikna vinnu fáist xx einingar  o.s.frv. Tillagan var lögð fyrir 

skólameistara Verkmenntskólans á Akureyri til nánari skoðunar. Samþykkt að Selma, 

Níels og Baldur taki saman tillögur að næstu skrefum í þessu verkefni og meti nánar 

hugsanlegar hindranir sem kunna að vera til staðar.   

5. Námskrá fyrir slátrara. Tillaga er komin fram um námskrá í slátrun við 

Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Snúið er að átta sig á verkefninu í ljósi þeirra 

upplýsinga sem liggja fyrir um innihald námsins og þeirra hæfnimarkmiða sem sett 

eru fram. Vinna þarf nánar að því að skilgreina verkefnið og skila umsögn til 

Menntamálastofnunar.  Kynnt var bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu 

um nám í mjólkurfræði. Framvegis þurfa nemar í mjólkurfræði að taka námslán fyrir 

skólagjöldum úti í Danmörku. Samþykkt var að fá fræðslunefnd mjólkuriðnaðarins á 

fund með ráðinu við fyrsta tækifæri.  

6. Fundargerð síðasta fundar ráðsins samþykkt.    

7. Önnur mál.  Samþykkt að senda bréf á Menntamálastofnun og óska eftir fundi með 

þeim um ýmis málefni sem tengjast verkefnum ráðsins. Menntamálastofnun hefur 

samþykkt þann fund. Fram kom að mikilvægt væri að halda trúnað um þau málefni 

sem væru rædd opinskátt á fundinum. Mikilvægt væri að fundarmenn gætu leyft sér 

að ræða opið og í trúnaði um sem snerta greinarnar og þannig rætt sig til ákveðinnar 

niðurstöðu. Fundargerð ráðsins væri öllum opin sem  hafa áhuga á kynna sér verkefni 

ráðsins. Rætt var um aldursmörk í raunfærnimat og starfsreynslutíma. Talið eðlilegt 

að fagráð komi að umræðu um þau mál   

 

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30. 
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Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 8. mars 2016. Fundur haldinn að Vatnagörðum 20, frá kl 12.00 – 13.30 

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, Baldur 

Sæmundsson, Jóna Jónsdóttir, Jón Karl Jónsson, Trausti Víglundsson, Selma Kristjánsdóttir, 

Finnbogi Sveinbjörnsson og Ólafur Jónsson. Gestur fundarins var Haukur Harðarson.  

 

Fundargerð: 

1) Kortlagning á störfum og starfaflokkum í ferðaþjónustu. Haukur Harðarson frá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins kynnti verkefni sem hann hefur unnið að og miðar 

að því að skilgreina starfaflokka í ferðaþjónustu og störf sem falla undir 

viðkomandi starfaflokka. Flokkarnir eru Flug – ferðir og afþreying – 

fólksflutningar – gisting – ráðstefnur og viðburðir. Störf voru tilgreindir og flokkuð 

á þrep. Gult þrep,  á rautt,  grænt (2. þrep), blátt (3. þrep) og svart. Vinnunni við 

starfakortin er ekki lokið en Haukur mun veita starfsgreinaráðin nánari aðgang 

þegar þeirri vinnu er lokið.   

2) Fundur með fulltrúum fagráða 1. mars sl. Fjallað var lítillega um þann fund en þar 

kynnti Haukur starfakortin, rætt var um verkefni fagráð og skipan í ráðin. Næstu 

skref er að boða til fundar með ráðunum, skipa formann, huga að verkefnum og 

setja upp dagskrá fyrir ráðin.   

3) Baldur Sæmundsson fjallað um iðnstúdentinn og dreifði ljósritum af glærum á 

fundinum.  

4) Skipan vinnuhóps um mat á starfreynslu nema. Samþykkt að Selma, Níels og 

Baldur taki saman tillögur að næstu skrefum í þessu verkefni og meti nánar 

hugsanlegar hindranir sem kunna að vera til staðar.   

5) Fundarðgerð síðasta fundar ráðsins samþykkt.  

6) Önnur mál.  Næstu fundir ( 19/4, 10/5, hugsanlega 14/6). Rætt var um Norrænu 

nemakeppnina, Íslandsmót iðngreina og Euro Skills keppnin í Gautaborg í byrjun 

desember.  

Fleira ekki tekið fyrir á fundinum og honum slitið kl. 13.30  
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Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
Fundargerð 19. apríl 2016. Fundur haldinn í Borgartúni 35,  frá kl 13.00 – 15.00 

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Steinþór Jónsson, Jóna Jónsdóttir, 

Selma Kristjánsdóttir, Baldur Sæmundsson, Jón Karl Jónsson, Trausti Víglundsson, Oddur 

Árnason, Kristín Hrönn Þráinsdóttir, Ragnheiður Héðinsdóttir, Drífa Snædal og Ólafur 

Jónsson.  Í seinni hluta fundarins komu fulltrúar frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 

Menntamálastofnun og Hótel- og matvælaskólanum til þess að fara yfir kynnu á  námskrám. 

Þau voru: Skúli Leifsson, Kristín Runólfsdóttir, Steingrímur A. Jónsson, Ársæll 

Guðmundsson, Björg Pétursdóttir, Ólafur Grétar Kristjánsson og  Margrét  Sigurbjörnsdóttir.  

 

Fundargerð: 

7) Fundargerð síðasta fundar ráðsins frá 8 mars sl. samþykkt. 

8) Nám í kjötiðn við Hótel- og matvælaskólann í Kópavogi. Fundarmenn voru 

sammála um að mikilvægt væri að fá niðurstöðu í þetta mál sem fyrst. Fram kom 

að Sláturfélag Suðurlands og Samtök iðnaðarins (SI) hafa sent bréf í ráðuneytið en 

ekkert svar hefur borist til baka. Fyrirtækin hafa nánast ekki tekið nema á 

námssamning frá því að þessi tilkynning barst frá skólanum. MATVÍS hefur óskað 

eftir samtarfi við SI um aðgerðir og er unnið í því máli. Fram kom að 

starfsgreinaráðið væri tilbúið í viðræður um skipulag náms í fámennum greinum. 

Ítrekað var mikilvægi þess að hala aðstöðunni til kennslu í kjötiðn í skólanum. 

Samþykkt að kalla saman fund í fagráði kjötiðnaðarins auk Níelsar Olgeirssyni, 

Baldri Sæmundssyni, Oddi Árnasyni og Jónu Jónsdóttur. Á þeim fundi sem var 

haldinn þann 25. apríl sl.  var m.a. samþykkt að óska eftir fundi með ráðherra um 

málið (sjá minnisblað).    

9) Skipan í nemaleyfisnefndir er í vinnslu. SAF og SI hafa  tilnefnt en MATVÍS er að 

ljúka þeirri vinnu.  

10) Kynning á námskrám – sjá meðfylgjandi glærur. Menntamálastofnun hefur óskað 

eftir umsögnum starfsgreinaráðsins um þessar námskrár.  

11) Önnur mál – Norræna nemakeppnin – stutt kynning á keppninni sem fór fram 8. -  

9. apríl sl.  

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 15.00 
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Minnispunktar af símafundi um málefni kjötiðnaðarins, mánudaginn 25. apríl 2016 

 

Viðstödd: Jóna Jónsdóttir, Eiríkur Þorsteinsson, Oddur Árnason, Níels Sigurður Olgeirsson 

og Ólafur Jónsson. Óli Þór Hilmarsson og Baldur Sæmundsson boðuðu forföll 

 

1. Jóna hefur samband við Katrínu Dóru hjá Samtökum iðnaðarins til að kanna hvort 

samtökin hafi fengið viðbrögð við bréfi SI til ráðuneytisins um málefni 

kjötiðnaðarkennsluna í MK. Meðfylgjandi er bréf frá SI til ráðherra.  

Sæl Jóna, við áttum einmitt fund í dag í ráðuneytinu um mjólkur- og kjötiðnaðinn. 

Heyrum að það er verið að vinna með MK en fékk ekki skýr svör um hvort að VMA 

væri hluti af því ferli þó svo að ég spyrði beint út í það.En við höfum ekki fengið 

formleg svör vegna bréf sem við sendum í febrúar s.l. Skyldist að niðurstöðu væri 

að vænta fljótlega 

 

2. ÓJ hafi samband við Eðvald Valgarðsson og fá hann með í umræðuna um 

kennslumál kjötiðnaðarins: Eðvald hefur áhuga á því að vinna með ráðinu.  

 

3. Heyra sjónarmið skólans, Margrétar Friðriksdóttur, varðandi samskipti við 

ráðuneytið og kennslu í kjötiðnaði: Ráðuneytið er í samskiptum við skólann. 

Niðurstaða liggur ekki fyrir.  

 

4. Hafa samband við ráðherra og óska eftir fundi um málefni kjötiðnaðarins sem fyrst. 

Ákveðið síðar hvaða aðilar muni heimsækja ráðherra: Bréf er farið til ráðherra þar 

sem óskað er eftir fundi um málefni kjötiðnaðarins.  
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Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 24. maí 2016. Fundur haldinn í Vatnagörðum 20,  frá kl 12.00 – 13.30 

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Baldur Sæmundsson, Finnbogi Sveinbjörnsson. Jón Karl 

Jónsson, Baldur Sæmundsson, Selma Kristjánsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson (gegnum 

síma) og Ólafur Jónsson.  

 

Fundargerð: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar ráðsins. Til upplýsingar var lagt fram minnisblað frá fundi í 

fagráði kjötiðnaðarins frá 25. apríl sl. Fundargerðin var samþykkt. 

 

2. Menntamálastofnun hefur óskað eftir umsögn starfsgreinaráðsins um skipulag og inntak  

iðnmeistaranáms með tilliti til lýsingar og hæfnikrafna starfsins. Námskráin er birt á 

slóðinni  http://namskra.is/programmes/4b77a9ac-1131-4cbb-bb47-22d9595dc69d.  

Á fundinum var lagt fram bréf frá veitinganefnd SAF, sjá viðhengi. Þar kemur fram að 

nefndin er uggandi yfir aðgengi að nám í greinunum fyrir þau sem búa á landsbyggðinni. 

Hvatt er til þess að nýta betur möguleika fjarnáms og rafrænnar miðlunar. Í bréfinu er 

einnig rætt um iðnmeistarakerfið og þær reglur sem eru í gildi. Rætt var um kennslufræði 

fullorðinna og fram kom að almennt er ekki verið að nýta tæknina sem skyldi í kennslu 

fullorðinna. Rætt var um iðnmeistarakerfið og talin ástæða til að fara nánar yfir reglur 

um nemaleyfi og ræða um möguleika á samstarfi veitingastaða í þjálfun nemans, nánari 

nýtingu ferilbókar o.s.frv. Samþykkt að boða bakland greinanna til fundar um skipulag 

og inntak iðnmeistaranámsins og gefa fulltrúum atvinnulífs betra færi að tjá sig um 

námskrá iðnmeistaranámsins. Baldur Sæmundsson bauðst til þess að kynna námskrána 

fyrir hópnum.   

3. Ársskýrsla ráðsins lögð fram til kynningar. Samþykkt að gefa frest til 30. maí að koma 

með athugasemdir. Annars var Maríu og Ólafi falið að ganga frá skýrslunni og senda til 

Menntamálastofnunar.  

 

4. Nemaleyfisnefndir í matvæla- og veitingagreinum. Tillögur tilnefningaraðila liggja fyrir 

um skipan í nemaleyfisnefndir. Tillagan verður send til mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins.  

  

5. Greining á störfum, mannafla og fræðsluþörf  og næstu skref.  Starfshópur á vegum 

Stjórnstöðvar ferðamála hefur unnið drög að tillögum um menntamál í ferðaþjónustunni. 

Tillögur hópsins verða kynntar í vikunni en yfirheiti á þessum tillögum er „Fjárfestum í 

hæfni í ferðaþjónustu á Íslandi“. Helstu niðurstöður hópsins eru að efla greiningarvinnu 

á hæfnikröfum í greininni og koma upp ferlum og skipulagi þannig að hæfnikröfur verði 

sífellt til skoðunar; efla vottun og gæðastýringu starfsnáms í ferðaþjónustu; efla 

starfsnám í greininni á 1. og 2. þrepi íslenska viðmiðarammans; efla aðgengi starfsfólks 

að skipulegu námi í ferðaþjónustunni óháð búsetu; auka þjálfun og menntun stjórnenda 

og fl. Kynningarfundur var haldin fimmtudaginn 26. maí fyrir starfsgreinaráðið.  

http://namskra.is/programmes/4b77a9ac-1131-4cbb-bb47-22d9595dc69d
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6. Önnur mál:  Rætt var um Fræðslusjóðinn en fljótlega mun liggja fyrir hvaða verkefni 

sjóðurinn mun styrkja á árinu. Farið var yfir stöðu Vinnustaðanámssjóðsins en fyrir 

liggur afstaða stjórnarmanna sjóðsins verði niðurstaðan mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sú að ekki verði hægt að tryggja að lágmarki kr. 12.000 

framlag til fyrirtækja pr. viku sem eru með nema á námssamningi. Ef ekki verður hægt 

að tryggja þetta lágmarksframlag þá hefur stjórnin ákveðið að segja af sér störfum. Rætt 

var um málefni kjötiðnaðarins og farið  yfir stöðu mála. Í vikunni verður fundur með 

skólameistara Hótel- og matvælaskólans og ráðuneytisins um kennslu í kjötiðn. Þegar 

nánari fréttir berast af þeim fundi þá munum við senda þær út. Ráðið sendi bréf á ráðherra 

og óskað eftir fundi með honum um þessa stöðu.  

 

Samþykkt að boða til fundar í starfsgreinaráðinu þann 14. júní nk.  

 

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30  

 

 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
Dagskrá fundar 14.júní 2016. Fundarstaður Vatnagarðar 20, kl. 12.00  

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Drífa Snædal, Erla Ásgeirsdóttir, Baldur Sæmundsson, 

Steinþór Jónsson, Jón Karl Jónsson, Trausti Víglundsson, Níels Sigurður Olgeirsson 

(símafundur) og Ólafur Jónsson. Aðrir boðuðu forföll.   

Dagskrá: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar ráðsins samþykkt.   

 

2. Umsögn starfsgreinaráðsins um námskrá iðnmeistara. Starfsgreinaráðið samþykkti 

að gefa baklandi greinanna aukið tækifæri til að koma á kynningu á 

iðnmeistaranáminu.  Því var boðað til sérstaks fundar í Hótel- og matvælaskólanum 

þriðjudaginn 7. júní sl. Baldur Sæmundsson hélt kynningu og samtals mættu níu 

aðilar á fundinn. Þeir sem mættu voru lýstu yfir mikilli ánægu með 

kynninguna.Veitinganefnd SAF lagði fram bréf á síðasta fundi starfsgreinaráðsins 

þar sem hvatt var til þess að taka upp sveigjanlegri kennsluhætti varðandi nám og 

kennslu. Þar segir m.a „Samtök ferðaþjónustunnar biðla vinsamlegast til starfsgreinaráðs 

ferðaþjónustugreina að beita sér fyrir bættu umhverfi í menntun matreiðslu- og 

framreiðslumanna með tilliti til aðgengis að námi og fyrirkomulag starfsnáms á 

landsbyggðinni. Í þessu samhengi er sérstaklega bent á möguleika til fjarnáms og notkunar 

rafrænnar miðlunar í námi“.  Efnislega eru ekki gerðar athugasemdir við inntak námskrár 

iðnmeistara en fram kom tillaga um orðalagsbreytingar og nánara samhengi í lýsingum á 

hæfnikröfum og áfangalýsingum. Baldri Sæmundssyni og Ólafi Jónssyni var falið að ganga 

frá því máli og senda í framhaldi til Menntamálastofnunar.  
 

3. Reglur um nemaleyfi í matvæla- og veitingagreinum. Lagt var til að starfsgreinaráðið 

tilnefni vinnuhóp til þess að fara nánar yfir reglur um nemaleyfi í greinunum og meta 
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hvort ástæða væri að endurskoða reglurnar, sérstaklega með tilliti til fámennra 

fyrirtækja. Lagt var til að ræða hugsanlegar tillögur og lausnir út frá skilgreinum 

dæmum s.s hvort til álita kæmi aukið samstarf á milli fyrirtækja og fræðsluaðila, um 

aukið samræmi á milli greina o.s.frv. Lagt var áhersla á að tilgangurinn væri ekki að 

draga úr kröfum um kennslu nemanna á vinnustað. Þvert á móti þyrfti að ítreka 

kennsluskyldu meistara og fyrirtækja gagnavart nemum sínum. Bent var á að 

starfsgreinaráðið þyrfti að fara yfir stöðu nema sem ljúka eins árs grunnnámi í 

matvæla- og veitingagreinum. Að loknu eins árs námi í grunndeild matvæla- og 

veitingagreina hafa þau mun betri innsýn yfir verkþætti vinnustaðanámsins og eins 

þar sem ákveðnir verkþættir sem annars er gert ráð fyrir að þau læri á vinnustað eru 

teknir í skólanum. Við þessar aðstæður er talið eðlilegt að meta hvort nemendur ættu 

ekki að fá styttingu á vinnustaðanámi sínu. Samþykkt að fara nánar yfir þessi mál að 

loknu sumarfrí.   

 

4. Kennsla í kjötiðn við Hótel- og matvælaskólann í Kópavogi. Ráðuneytið hefur 

staðfest að kennsla í kjötiðn haldi áfram við Hótel- og matvælaskólann svo fremi sem 

nemar séu skráðir á námssamning í greininni. Núna eru níu nemar á samningi hér 

sunnanlands og samtals tíu fyrir norðan. Þessi fjöldi, níu einstaklingar, dugar ekki til 

þess að halda úti heildstæðu námi við Hótel og matvælaskólann. Þessum skilaboðum 

hefur verið komið út til fyrirtækja í kjötiðn. Nú þegar eru komin viðbrögð sem dæmi 

þá hefur Leifur hjá Esju Gæðafæði boðað að þeir muni taka 4-5 nema núna í haust, 

SS er að taka nema og fleiri boða fjölgun nema.  Lagt var til að Samtök iðnaðarins 

myndu einnig senda sérstaka hvatningu til fyrirtækja innan SI um að taka nema á 

námssamning í kjötiðn.   

 

5. Önnur mál. Drífa óskað eftir upplýsingum og skilgreiningum á því hvaða hópar eða 

einstaklingar væru með stöðu nema í matvæla- veitinga- og ferðaþjónustugreinum. 

Þetta á sérstakleg við um stöðu útlendinga. Farið var yfir samninga í löggiltum 

iðngreinum og eins Erasmus nemaskiptin sem Rannís hefur umsjón með. Í þeim 

tilvikum er gerður sérstakur samningur og form um dvöl og verkefni nemanna. Um 

margt er á huldu almennt séð í þessum efnum, sérstaklega á það við um fjölda þeirra 

sem koma til landsins gegnum bein samskipti við fyrirtækin í greininni. Talið var 

mikilvægt að reyna að ná utan um þennan málaflokk. María tilkynnti að SAF hefur 

ráðið Ólaf Hauksson í PR mál fyrir samtökin. Rætt var um tillögur starfshóps um 

„Hæfni og gæði“ í ferðaþjónustu en innan skamms tíma mun skýrsla hópsins verða 

birt.  

 

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30. Næsti fundur ráðsins verður 

boðaður í byrjun september.  
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Fundur um málefni kjötiðnaðarins. Haldinn þriðjudaginn 13. september kl. 

13.30 í Vatnagörðum 20. 
Mætt: Níels Sigurður  Olgeirsson, María Guðmundsdóttir, Jóna Jónsdóttir, Oddur Árnason, 

Ragnheiður Héðinsdóttir, Jón Karl Jónsson, Baldur Sæmundsson og Ólafur Jónsson. 

 

Rætt var um stöðu í kennslumálum kjötiðnaðarins og ákveðið að leggja til samstarf allra 

aðila í þessu máli MK, VMA, SI fyrir hönd fyrirtækjanna í kjötiðn og MATVÍS.  

Ákveðið var að leggja eftirfarandi vinnulag til.  

1. Vinna að nýju skipulagi kennslunnar í kjötiðn og taka upp lotutengt nám. Boðað er 

til fundar um þetta mál í Hótel- og matvælaskólanum í Kópavogi mánudaginn 19. 

september nk. Á fundinn mæta Oddur Árnason, Eðvald Valgarðsson, Baldur 

Sæmundsson, fulltrúi MATVÍS, Jóna Jónsdóttir og Ólafur Jónsson. 

 

2. Haft verið samband við alla nema á samningi í kjötiðn og meistara og kynna fyrir 

þeim skipulag kennslunnar. Fá staðfestingu á fjölda nema sem færi í 3. bekk á 

vorönn 2017.  

 

3. MK sæki á ráðuneytið um fjármagn til þess að kenna 3.bekk í kjötiðn í skipulegum 

námslotum. SI og MATVÍS leggist á árar og pressi á ráðuneytið að koma til móts 

við skólann þannig að kennslan geti farið fram.  

 

 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 13. september 2016. Fundarstaður Vatnagarðar 20, kl. 12.00  

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Baldur Sæmundsson, Finnbogi Sveinbjörnsson, Jón Karl 

Jónsson, Baldur Sæmundsson, Selma Kristjánsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Jóna 

Jónsdóttir, Steinþór Jónsson og Ólafur Jónsson. Gestur fundarins var Haukur Harðarson. 

Trausti Víglundsson boðaði forföll.  

 

Fundargerð: 

 

1. Störf í ferðaþjónustu – Haukur Harðarson kynnti lokaskýrslu sem hann vann fyrir ráðið 

og kallast „Kortlagning á störfum í ferðaþjónustu“. Gögn voru lögð fram á fundinum. 

Fundarmenn voru sammála um að skýrsla Hauks um störf í ferðaþjónustu væri mjög 

gagnlegur grunnur fyrir nánari greiningarvinnu á störfum og hæfnikröfum starfa á 

sviðinu. Haukur lagði til ákveðan flokkun á störfum þar sem metin var ábyrgð í starfi, 

sjálfstæði og hlutverk. Þrepaskipting starfa á sviðinu miðast við þessa þætti og greinast í 

þrepin: Gulur, rauður, grænn, blár, svartur, hvítur, fjólublár. Fram kom hjá Hauki að 

fulltrúar í atvinnulífi náðu betur að tengja við þessa flokkun heldur en ógagnsætt 
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talnakerfi. Bent var á auðvelt væri að bæta við kortum fyrir fleiri greinar s.s. eins og 

bakaraiðn og kjötiðn. Rætt var um skörun á milli starfssviða og að almennar hæfnikröfur 

hæfnikröfur væru jafnvel hliðstæðar á mismunandi starfssviðum. Þessi flokkunarvinna 

nýtist einnig til að benda má möguleika á  starfsþróun innan sviðsins – bæði lárétt og 

ljóðrétt.  Rætt var um gæðakerfi VAKANS og mikilvægi þess að tengja gæðakröfur við 

hæfnigreiningu starfa. Rætt var um að flokkun starfa gæti einnig nýst í kjarasamningum. 

Fram kom að Háskólinn á Hólum er að fara af stað með Hospitality nám á BA stigi. 

Hauki var þakkað fyrir mjög gott starf við þessa greiningarvinnu. Meðfylgjandi er einnig 

hlekkur á skýrslur Stjórnstöðvar ferðamála  http://www.saf.is/tvaer-nyjar-skyrslur-um-

forgangsmal-i-ferdathjonustu/ og  http://stjornstodin.is/calendar-event/konnun-a-mannafla-

og-frasluorf.   

 

2. Fundargerð síðasta fundar ráðsins frá 14. júní  sl. samþykkt.  

 

3. Iðnmeistaranámskráin og staða málsins. Menntamálastofnun óskað eftir umsögn 

starfsgreinaráðsins á námskrá iðnmeistara. Hótel- og matvælaskólinn hefur verið að fara 

yfir skipulag kennslunnar og tillögur um umbætur á náminu, hæfnikröfum náms og fl. 

Þessi vinna er í gangi og lýkur innan skamms tíma.  

 

4. Kynning á stöðu mála varðandi kennslu í kjötiðn. Nemum í kjötiðn fjölgar ekki og staða 

kennslumála í greininni er snúin. Fundað var með MATVÍS, Hótel- og matvælaskólanum 

í síðustu viku og þar kom fram hjá Margréti Friðriksdóttur skólameistara að mikill áhugi 

væri hjá skólanum að kennsla í kjötiðn færi þar fram. Farið var yfir námssamninga og 

það eru fjórir þegar búnir að staðfesta að þeir komi í þriðja bekk eftir áramót. Verið er að 

skoða stöðu tveggja til viðbótar. Fjöldi nema gæti því verið 4-6 á 3. bekk núna á vorönn. 

Í framhaldi er að herja á ráðuneytið og fá staðfestingu á því að skólinn fái framlag með 

kennslunni. Samtök iðnaðarins hafa lagt til stofnun vinnuhóps til að fara yfir málið í heild 

sinni.  

 

5. Nemaleyfi og reglur þar um.  Stofnun vinnuhóps.  Á síðasta fundi ráðsins var fara nánar 

í þetta verkefni. Óskað er eftir tilnefningum frá starfsgreinaráðinu. Ákveðið var að 

fresta þessum lið til næsta fundar ráðsins.  

 

6. Önnur mál, m.a.  fundartímar starfsgreinaráðsins fram til jóla. Samþykkt að funda 

þriðjudagana  11. október, 8 nóvember. Fundartíminn í desember var ekki festur niður 

og verður ræddur síðar.  

Fundi slitið kl. 13.30.  

 

 

 

http://www.saf.is/tvaer-nyjar-skyrslur-um-forgangsmal-i-ferdathjonustu/
http://www.saf.is/tvaer-nyjar-skyrslur-um-forgangsmal-i-ferdathjonustu/
http://stjornstodin.is/calendar-event/konnun-a-mannafla-og-frasluorf
http://stjornstodin.is/calendar-event/konnun-a-mannafla-og-frasluorf
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Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð  18. október 2016. Fundarstaður Vatnagarðar 20, kl. 12.00  

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Baldur Sæmundsson, Finnbogi Sveinbjörnsson, Jón Karl 

Jónsson,  Selma Kristjánsdóttir, Níels Sigurður Olgeirsson, Jóna Jónsdóttir (á símafundi)  og 

Ólafur Jónsson. Trausti Víglundsson boðaði forföll.  

 

Fundargerð:  

 

1. Fundargerð frá 13. september sl. samþykkt.  

 

2. Tillögur að endurskoðun á reglum um nemaleyfi. Nefnd á vegum starfsgreinaráðsins 

sem Níels Sigurður Olgeirsson, Baldur Sæmundsson og Friðgeir Ingi Eiríksson skipa 

er að fara yfir reglur um nemaleyfi í greinunum og mun hópurinn kynna niðurstöður 

innan skamms tíma. Samþykktar tillögur verða í framhaldi sendar til 

Menntamálstofnunar og ráðuneytis og birtar með formlegum hætti fyrir aðilum.  

 

3. Námskrá iðnmeistaranáms: Unnið er að endanlegum textabreytingum og var Baldri 

Sæmundssyni og Ólafi Jónssyni falið að yfirfara textann. Námskráin verður send á 

fulltrúa í starfsgreinaráði til kynningar þegar þeirri vinnu er lokið. Umsögn 

starfsgreinaráðsins verður síðan send til Menntamálastofnunar.   

 

4. Tillögur að verkefnum starfsgreinaráðsins. Á síðasta fundi starfsgreinaráðsins fór 

Haukur Harðarson yfir verkefni um kortlagningu á störfum á sviðinu. Næstu skref 

eru að koma með tillögur og forgangsraða verkefnum s.s. að gera tillögur um 

markmið náms á sviðinu og skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni í hinum ýmsu 

greinum. Eftirfarandi tillögur voru settar fram á fundinum: Stúdentspróf af 

ferðamálabraut samtvinnað við hótelstjórnun og móttöku. Baldur Sæmundsson mun 

útfæra nánar tillögu um inntak námsbrautarinnar. Tillaga kom fram um 

hótelstjórnunarnám, að yfirfara hæfniviðmið í löggiltum iðngreinum og huga nánar 

að hæfnigreiningum starfa á fyrsta þrepi í greinunum. Minnst var á tengingu 

hæfnikrafna við kjarasamninga og bent á mikilvægi þess að sýnileg tengsl væru á 

milli hæfnikrafna og launa. Rætt var um vinnu við hæfnigreiningar og þrepaskiptingu 

verslunarstarfa sem starfsgreinaráð verslunar- og skrifstofugreina lét vinna. 

Samþykkt að kalla eftir nánari tillögum að verkefnum frá fulltrúum í 

starfsgreinaráðinu fyrir 31. október nk. 

  

5. Fundur með Veitinganefnd SAF og nokkurra fulltrúa úr starfsgreinaráði var haldinn 

28. september sl. Fundurinn var mjög ganglegur og rætt var um að halda hliðstæða 

fundi með LABAK og SI við tækifæri.  

 

6. Önnur mál: María kynnti staðfesta útgáfu af  íslenska viðmiðarammanum um hæfni. 
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Samþykkt að næstu fundartímar væru 8. nóvember og 6. desember nk. Samþykkt að 

kalla fagráð greinanna saman. Fram kom að Margrét Friðriksdóttir skólameistari í 

MK hefur sótt um heimild og stuðning til ráðuneytisins vegna kennslu  3. bekkjar í 

kjötiðn á vorönn 2017. 

 

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30  

 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 15. nóvember 2016. Fundarstaður Vatnagarðar 20, kl. 12.00  

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Baldur Sæmundsson, Jón Karl Jónsson, Selma Kristjánsdóttir, 

Níels Sigurður Olgeirsson, Trausti Víglundsson, Erla Ósk Ásgeirsdóttir, Steinþór Jónsson og 

Ólafur Jónsson.  Gestur fundarins var Sveinn Aðalsteinsson. Þau Finnbogi Sveinbjörnsson 

og Jóna Jónsdóttir boðuðu forföll.  

 

Fundargerð:  

 

1. Úttekt á framkvæmd og gæðum starfsnáms á vinnustöðum. Sveinn Aðalsteinsson 

kynnti helstu niðurstöður skýrslunnar. Sjá nánar í viðhengi. 

2. Fundargerð síðasta fundar ráðsins. Bent var á að fundur starfsgreinaráðsins frá 18. 

október sl. samþykkti að Níels Olgeirsson og Baldur Sæmundsson kalli saman fagráð 

í greinunum. Fundargerðin að öðru leyti samþykkt.  

3. Iðnmeistaranámskráin. Baldri Sæmundssyni og Ólafi Jónssyni falið að ganga frá 

umsögn starfsgreinaráðsins um námsrána til Menntamálastofnunar. Fram kom að 

fullyrðingin um að allir áfangar námsbrautarinnar væru í 4. þrepi íslenska 

viðmiðarammans væri e.t.v. full áköf. Nær væri að lýsa því að námsbraut iðnmeistara 

væri á 4. þrepi. Tekið verður tillit til þessara athugasemda og umsögnin send til 

Menntamálastofnunar. 

4. Tillaga um heimild til undanþágu frá reglum um nemaleyfi í matreiðslu og 

framreiðslu samþykkt. Tilkynning um undanþáguna verður send mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. Í framhaldi verða reglur um nemaleyfi í matreiðslu og 

framreiðslu kynntar rækilega á heimsíðum félaganna, í fréttabréfum og fl.   

5. Tillögur að næstu verkefnum sem tengjast hæfnigreiningum. Bent var á eftirfarandi 

verkefni:  

a. Sala og markaðsmál – hæfnigreining starfa og lýsa þrepaskiptingu náms.  

b. Gestamóttaka – hæfnigreining starfa og þrepaskiptingu náms. 

c. Starfstengt íslenskunám – hæfnigreining og lýsa þrepaskipting náms.  

d. Þernur – hæfnigreining starfa og þrepaskipting – verkefni í gangi. 

e. Barþjónar – hæfnigreining starfa og þrepaskipting – verkefni í gangi. 

f. Öryggismál – hæfnigreiningar fyrir fjölbreytileg störf í ferðaþjónustu s.s 

starfsfólk hjá bílaleigum, í eldhúsum og fl. Kennslumyndbandagerð.   

g. Leiðsögunám – hæfnigreining starfa 

h. Skyndibiti – hæfnigreining starfa og þrepaskipting  
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6. Fréttir af vinnu með fagráðum. Baldur Sæmundsson og Níels Olgeirsson hafa 

fundað með fagráðum matreiðslu og framreiðslu. Helstu verkefni eru að lýsa 

samþættum námsferli nema í skóla og á vinnustað. Bent var á að breyta þurfi 

námsferilbókinni og setja markmiðin fram með skýrari hætti þannig að stígandi í 

náminu verði augljósari. Fram kom að ferilbókin þyrfti að vera á rafrænu formi.    

 

7. Önnur mál. Samþykkt að halda næsta fund starfsgreinaráðsins fimmtudaginn 14. 

desember nk. Nánari staðsetning fundarins verður auglýst síðar.  

 

Önnur mál ekki tekin fyrir og fundi slitið kl. 13.30 

 

 

 

Starfsgreinaráð matvæla- veitinga- og 

ferðaþjónustugreina 
 

Fundargerð 14. desember 2016. Fundarstaður Vatnagarðar 20, kl. 11.00  

 

Mætt: María Guðmundsdóttir, Baldur Sæmundsson, Jón Karl Jónsson, Selma Kristjánsdóttir, 

Níels Sigurður Olgeirsson, Steinþór Jónsson, Finnbogi Sveinbjörnsson, Jóna Jónsdóttir og 

Ólafur Jónsson. Þau  Trausti Víglundsson og Erla Ósk Ásgeirsdóttir boðuðu forföll.  

 

Fundargerð:  

 

1. Umfjöllun um fagháskólastigið var frestað til næsta fundar þar sem Runólfur 

Ágústsson forfallaðist. 

 

2. Fyrirspurn Menntamálastofnunar um að fagtengt nám í iðnmeistaranáminu. 

Fyrirspurn stofnunarinnar snýst um hvort áhugi væri fyrir því að bjóða upp fagtenginu 

í iðnmeistaranámi í matvæla- og veitingagreinum.  Menntamálastofnun staðfesti 

námskrá iðnmeistara í matvæla- og veitingagreinum í byrjun mánaðarins eftir tillögu 

frá starfsgreinaráðinu en þar er ekki gert ráð fyrir fagtengingu námsins. Námsþættir 

iðnmeistaranámsins skiptist í Stofnun og rekstur fyrirtækis; stjórnun; rekstur og 

kennslu á vinnustað. Niðurstaða starfsgreinaráðsins árið 2013 var sú að hafa ekki 

fagtengt nám í iðnmeistaranáminu. Á fundinum var samþykkt var að kanna nánar 

hvort viðhorf í baklandi greinanna hafi breyst sem kalli á endurskoðun þessarar 

ákvörðunar t.a.m hvort hæfnikröfur starfsins kalli á fagtengt nám. Fram kom að 

ánægja er með inntakið í stjórnunar og rekstarþáttum námsins en fundarmenn voru 

ekki á einu máli um hvort þörf væri fyrir auknu fagnámi í iðnmeistaranáminu. Spurt 

var hvort ástæða væri til að setja inntökuskilyrði í iðnmeistaranámið og miða t.d. við 

einkunnina 7,0 á sveinsprófi. Samþykkt að leggja fyrir rafræna spurningakönnun fyrir 

sveina og meistara í greinunum og kanna nánar hug baklandsins. Spurningalistinn 

verði tilbúinn fyrir næsta fund ráðsins í janúar nk. Rætt var um hugsanlegar áherslur 
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í fagtengingu námsins s.s vöruþróun, ofnæmisfræði, næringarfræði, frumkvöðlafræði 

og fl.  

 

3. Kynning á viðauka við reglur um nemaleyfi í matreiðslu og framreiðslu. Bent var á 

mikilvægi þess að auglýsa sérstaklega viðaukann við reglur um nemaleyfi sem voru 

samþykktar á síðasta fundi ráðsins.  

 

 

Heimild til undanþágu frá reglum um nemaleyfi í matreiðslu:  
Nemaleyfisnefnd hefur heimild til þess að víkja tímabundið frá 1. gr. í reglum um 

nemaleyfi í matreiðslu. Undanþágan tekur til þess að veitingastaður getur sótt um 

nemaleyfi og fengið leyfi ef meistari í matreiðslu er í fullu starfi hjá viðkomandi fyrirtæki 

en ekki sveinn eða sveinar í greininni.  Heimildin gildir um einn nema og er tímabundin. 

Nemaleyfisnefndin metur allar umsóknir en fyrirtækið þarf að öðru leyti að uppfylla kröfur 

um þjálfun nema á vinnustað sem lýst er í ferilbók vinnustaðanáms í matreiðslu. Í þeim 

tilvikum sem undanþágan er veitt gildir reglan að iðnmeistari getur tekið einn nema á 

samning.  

  

Heimild til undanþágu frá reglum um nemaleyfi í framreiðslu:   

Nemaleyfisnefnd hefur heimild til þess að víkja tímabundið frá  a) lið í reglum um 

nemaleyfi í framreiðslu. Undanþágan tekur til þess að veitingastaður getur sótt um 

nemaleyfi og fengið leyfi ef meistari í framreiðslu er í fullu starfi hjá viðkomandi fyrirtæki 

en ekki sveinn eða sveinar í greininni.  Heimildin gildir um einn nema og er tímabundin. 

Nemaleyfisnefndin metur allar umsóknir en fyrirtækið þarf að öðru leyti að uppfylla kröfur 

um þjálfun nema á vinnustað sem lýst er í ferilbók vinnustaðanáms í matreiðslu. Í þeim 

tilvikum sem undanþágan er veitt gildir reglan að iðnmeistari getur tekið einn nema á 

samning.  

  

 

4. Fundargerð síðasta fundar ráðsins samþykkt.   

 

5. Önnur mál. Rætt um leiðir til þess að styðja við sveina sem hafa áhuga á því að 

koma aftur til starfa í greinunum eftir jafnvel löng hlé s.s með upprifjun, nýjungum 

og fl. Rætt var um kennslu í kjötiðn á vorönn 2016 en fram kom að fundur yrði 

haldinn hjá Samtökum iðnaðarins fimmtudaginn 15. desember.  Kennsla í bakaraiðn 

verður einnig í fyrirsjáanlegum vanda árið 2018 ef nemum fjölgar ekki í 

greininni.  María minnti á Menntadag atvinnulífsins og Menntastofa SAF sem 

verður þann  2. febrúar á Hilton Reykjavík Nordica.  Rætt var um vefinn My World 

at Work sem gæti nýst okkur í framhaldsvinnu https://www.myworldofwork.co.uk  

 

Fleiri mál ekki tekin fyrir og fundi slitið 12.15  

 

  

 

 

https://www.myworldofwork.co.uk/
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Viðauki 2 

Kortlagning á störfum og starfsheitum í ferðaþjónustu 

 


