
 

  

ÁRSSKÝRSLA 2015 

STARFSGEINARÁÐ SNYRTIGREINA 

      

Fjóla Hauksdóttir 
      



1 

 

 

Efnisyfirlit 

STÖRF RÁÐSINS ................................................................................................................................................ 2 

UPPLÝSINGAR UM STÖRF RÁÐSINS .................................................................................................................. 3 

ALMENNT UM RÁÐIÐ ................................................................................................................................................ 3 

VERKEFNI Á ÁRINU ................................................................................................................................................... 3 

SVEINSPRÓF Í HÁRSNYRTIIÐN Á AKUREYRI ..................................................................................................................... 3 

HVÍTBÓK................................................................................................................................................................ 4 

EINKASKÓLAR Í HÁRSNYRTIIÐN.................................................................................................................................... 4 

EINKASKÓLAR Í SNYRTIFRÆÐI ..................................................................................................................................... 4 

UMSAGNIR RÁÐSINS OG FARVEGUR ÞEIRRA ÁFRAM ........................................................................................................ 4 

FERILBÆKUR ........................................................................................................................................................... 5 

NÝTT RÁÐ .............................................................................................................................................................. 5 

FUNDUR MEÐ MENNTAMÁLASTOFNUM ....................................................................................................................... 5 

UMSÖGN UM STARFSBRAUTARLÝSINU F. GRUNNBRAUT Í HÁRSNYRTIIÐN ............................................................................. 6 

FUNDIR Á VEGUM STARFSGREINANEFNDAR ................................................................................................................... 7 

ÚTNEFNINGAR Í SVEINSPRÓFS-OG NEMALEYFISNEFNDIR .................................................................................................. 7 

NÁMSBRAUTARLÝSINGAR OG HÆFNIKRÖFUR STARFA ...................................................................................................... 7 

FORMLEG FYRIRSPURN TIL HEILBRIGÐISEFTIRLITSINS ....................................................................................................... 7 

HELSTU SAMSTARFSAÐILAR OG SAMSTARF VIÐ ÞÁ ......................................................................................... 7 

KOSTNAÐUR..................................................................................................................................................... 8 

LOKAORÐ FORMANNS ..................................................................................................................................... 8 

  



2 

 

Störf ráðsins 

Árið 2015 urðu breytingar og í lok ársins sátu eftirfarandi í ráðinu: 

Aðalmenn     Skipunaraðili 

Lilja Sæmundsdóttir    Alþýðusamband Íslands 

Hulda Hafsteinsdóttir    Samtök atvinnulífsins 

Agnes Ó. Guðjónsdóttir   Félag íslenskra snyrtifræðinga 

Svana Björk Hjartardóttir   Félag íslenskra snyrtifræðinga 

Ragnheiður Bjarnadóttir   Félag íslenskra framhaldsskóla 

 

Varamenn     Skipunaraðili 

Sigríður Hannesdóttir    Alþýðusamband Íslands 

Jón A. Sveinsson    Samtök atvinnulífsins 

Þuríður Stefánsdóttir    Félag íslenskra snyrtifræðinga  

Þyrí Dóra Sveinsdóttir    Félag íslenskra snyrtifræðinga 

Hildur Salína Ævarsdóttir   Kennarasamband Íslands 

 

Svana Björk Hjartardóttir kom inn fyrir Sigurbjörgu Lilju Furrow sem óskaði sjálf eftir að hætta.  

Þá kom Hildur Salína Ævarsdóttir inn sem varamaður fyrir Ragnheiði Bjarnadóttur.  

Lilja Sæmundsdóttir er áfram formaður ráðsins. Svana Björk Hjartardóttir er varaformaður. 

Starfsmaður ráðsins er Fjóla Hauksdóttir frá IÐUNNI fræðslusetri og eru fundir haldnir þar.  

Aðalmenn eru boðaðir á fundi í ráðinu og ef um forföll er að ræða boða þeir sjálfir varamenn 

fyrir sig. Einnig geta aðalmenn boðað varamenn með sér ef erindi fundarins gefur tilefni til. 

Fundaritari er starfsmaður ráðsins og sendir fundargerð til aðal- og varamanna að loknum 

fundi.  
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Upplýsingar um störf ráðsins 

Almennt um ráðið  

Á árinu 2015 voru haldnir 5 fundir yfir veturinn. Frí er tekið í júlí og ágúst. Fundartímar eru 

ákveðnir á síðasta fundi og fundarboð sent út. Góð mæting var á alla fundi ráðsins á 

starfsárinu. 

Fyrsti fundur var 26. janúar, annar 16. mars, þriðji 10. ágúst, fjórði 7. september og sá fimmti 

9. nóvember. Allir fundir voru haldnir í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs að Vatnagörðum 20. 

Auk hefðbundinna funda sótti ráðið fund nýskipaðra starfsgreinaráða 10. mars á Hótel Natura, 

fund með starfsmönnun Námsmatsstofnunar 11. júní auk funda Starfsgreinanefndar. 

Verkefni á árinu 

Á fundum ársins 2015 var farið yfir ýmis málefni sem tengjast ráðinu og verður hér getið um 

þau helstu. Ragnheiður Kristinsdóttir varaformaður sveinsprófsnefndar var gestur ráðsins á 

einum fundinum. Annað starf unnu ráðsmenn og starfsmaður. 

Sveinspróf í hársnyrtiiðn á Akureyri 

Starfsgreinaráð lagði til við ráðuneytið að breyting yrði gerð á 9. grein reglugerðar um 

sveinspróf nr. 698/2009 í þá veru að heimila að sveinspróf í hársnyrtiiðn fari fram á 

Norðurlandi þrátt fyrir að lágmarksfjölda hafi ekki verið náð. Þetta var gert með tilliti til þess 

kostnaðar sem hlýst af því að próftaki þurfi að þreyta próf á höfuðborgarsvæðinu. Ráðuneytið 

taldi það ekki gerlegt á grundvelli jafnræðissjónarmiða að hafa svo sértækt ákvæði í reglugerð 

sem tekur til aðeins einnar iðngreinar á sérstöku landsvæði. Hins vegar þótti ráðuneyti 

eðlilegra að setja undanþáguákvæði í reglugerðina sem heimili að próf fari fram ef hlutlægar 

ástæður séu fyrir hendi. Ábending starfsgreinaráðs verður tekin til nánari skoðunar í kjölfar 

stefnumótunarvinnu sem fer fram 2015. 
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Hvítbók 

Farið var yfir niðurstöður fundar með Starfsgreinanefnd þar sem niðurstaða Hvítbókar var 

kynnt. Ráðið fagnar því að ferilbækur haldist inni í umræðunni. Byrja þarf að nota þær af 

alvöru. Meistarar þurfa að aga sig betur í notkun þeirra þannig að þær verði virk tæki. Gott 

væri að hafa hana á stafrænu formi þannig að það væri val á báðum formum. Hvað Hvítbók 

varðar telur ráðið stöðuna vera nær eins og fyrir einu og hálfu ári og hefði viljað sjá skýrari 

línur, annars er ansi óljóst hvert markmiðið er. 

Einkaskólar í hársnyrtiiðn 

Starfsgreinaráð hafði áður fjallað um nýstofnaðan einkaskóla í fanginu sem virtist hafa leyfi til 

að haga uppröðun náms eins og hentaði best út frá rekstrarmöguleikum skólans en ekki út frá 

hagsmunum nemenda. Ráðið gerði á sínum tíma athugasemd við þann gjörning og fór nú yfir 

stöðu mála. Búið er að bæta þá þætti sem uppá vantaði til þess að námið færi eftir núverandi 

námskrá. Nemendur taka fleiri bóklega tíma en í almenna skólakerfinu en stytta verknám (52 

vikur). Þá er Hárakademían ekki nægilega vel tækjum búin, t.d. hafa þeir ekki rakarastóla til 

afnota. Á fundi 10. ágúst var send formleg fyrirspurn til eigenda Hárakademíunnar um hvernig 

tilraunaárið hafi gengið. Samsvarandi bréf var sent til Tækniskólans um niðurstöður úr þeirra 

tilraunakennslu. Svar hefur ekki borist frá skólunum. 

Einkaskólar í snyrtifræði 

Samruni Beauty Akademíunnar og Snyrtiakademíunnar var til umfjöllunar en svo virðist sem 

nemendur þaðan séu ekki nægjanlega vel undirbúnir til að fara inn í hið almenna skólakerfi. 

Ráðið hefur áður skoðað mál einkaskóla í snyrtifræði og gert athugasemd við ráðuneyti um 

þann fjölda nema sem útskrifast úr skólunum án þess að taka undafara til sveinsprófs í FB. 

Ráðið telur að gylliboð og útskrift úr slíkum skólum geti haft áhrif á svarta atvinnustarfsemi í 

faginu þar sem nemar titli sig snyrtifræðinga án tilskilinna leyfa.  

Umsagnir ráðsins og farvegur þeirra áfram 

Í framhaldi af fundi með Hörpu Ómarsdóttur skólastjóra Hárakademíunnar árið 2014 var send 

fyrirspurn til ráðuneytis um hverju ráðið hefði ekki fengið uppbyggingu námsins til umsagnar, 
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sem var töluvert breytt frá almenna skólakerfinu. Ráðið fékk þá beiðni um rökstudda umsögn 

en fannst umgjörðin öll óskýr og kom með athugasemdir, bæði jákvæðar og neikvæðar. Margt 

mjög gott var í tillögum Hörpu s.s. hlutverk og markmið skólans. Ráðið sendi athugasemdir 

sínar til ráðuneytisins í ágúst. Hörpu bárust ekki athugasemdir ráðsins og fór skólinn á stað 

með tveggja ára nám, einungis á ársleyfi frá ráðuneyti. Slíkt vinnulag var einnig viðhaft við 

umsögn ráðsins til Tækniskólans en þar fengu forsvarsmenn hans ekki að vita hvað kom út úr 

umsögninni. Umræða fór fram í ráðinu um vinnulag ráðuneytisins og þann farveg sem 

umsagnir hafa í kerfinu.  

Ferilbækur 

Samþykkt var að kalla eftir ferilbókum hjá þeim nemendum sem fóru í sveinspróf í mars. Þeim 

nemendum sem ekki áttu bókina var á engan hátt refsað fyrir það en þetta þótti vert að prufa 

með það að markmiði að sjá virkni þeirra og notkun. Í framtíðinni munu nemendur skila 

ferilbókum til sveinsprófnefndar til einkunnar. Stefnt er að því að þetta taki gildi á vorprófum 

2017. 

Nýtt ráð 

Tveir nýir ráðsmenn komu til starfa og starfsgreinaráð fékk formlegt leyfi frá ráðuneyti til að 

starfa til ársins 2019. Þótti því mikilvægt að hafa fund með bæði aðal- og varamönnum og 

virkja þannig samstarf og fara yfir verklagsreglur innar ráðsins. Kosnir voru formaður og 

varaformaður og koma þeir úr sitt hvorri greininni.  Farið var betur yfir þau atriði sem fram 

komu á fundi nýskipaðra starfsgreinaráða þann 10. mars m.a. um hlutverk ráðsins. Einnig var 

farið yfir skipan og störf stafsgreinaráða og lög um framhaldsskóla.  

Fundur með Menntamálastofnum 

Starfsmenn starfsgreinaráða sem hýst eru hjá IÐUNNI fræðslusetri funduðu með Kristínu 

Runólfsdóttur og Skúla Leifssyni þann 11. júní 2015. Yfirskrift fundarins var það verklag sem 

tíðkast í ráðunum. Mjög góður fundur þar sem málin voru rædd og mjög ánægjulegt að sjá 

áhuga þeirra fyrir vinnu ráðanna.  
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Umsögn um starfsbrautarlýsinu f. grunnbraut í hársnyrtiiðn 

Námsbrautin er skilgreind sem fyrri hluti náms en ekki er búið að útfæra seinni hlutann að 

fullu. 95 feininga nám. Starfsgreinaráð ræddi uppbyggingu og fyrirkomulag námsins. Misræmi 

er á milli upplýsinga frá ráðuneyti skv. bréfi dagsettu 7. júlí 2015 og fulltrúa frá Tækniskólanum 

sem situr í ráðinu. Ráðuneytið fjallar um brautina sem fyrri hluta af tveimur en Tækniskólinn 

telur brautina sjálfstæða.  

Starfsgreinaráð telur að sú braut sem nú er til umræðu sé ekki sú afurð sem áður hafi verið 

kynnt. Þessi nýja kenni of mikið til að vera grunnbraut. Þetta gæti leitt til þess að nemendur 

telji sig nægjanlega færa til þess að starfa sjálfstætt án þess að hafa tiltekin réttindi. Þetta 

vandamál stendur snyrtifræðin frammi fyrir þegar nemar útskrifast úr einkaskólum án 

nauðsynlegar undanfara og sveinsprófs. 

Framhaldsbrautin er nánast tilbúin að undanskildum þætti vinnustaðanámsins. Skólinn hyggst 

gera samninga við stofurnar sjálfar en ekki nemann og leggur starfsgreinaráð áherslu á að 

vinnustaðanámið beri ekki skaða af nýju kerfi. 

Svar ráðsins til MRN við umsögn um brautina er því þannig að ráðið telji ótímabært að veita 

umsögnina þar sem um fyrri hluta námsbrautar sé að ræða sem er enn í mótun. Margir þættir 

eru enn óljósir og því óábyrgt að taka afstöðu í málinu. Sérstaklega þegar sú afurð sem nú er 

kynnt er ekki í samræmi við það sem kynnt hefur verið áður. Formlegt bréf var sent til Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins vegna þessa og einnig til Námsmatsstofnunnar. 

Starfsgreinaráð snyrtigreina vill einnig koma á framfæri að verklag ráðuneytisins, sem á að 

vera eftirlitsaðili með námi Íslandi, sé gagnrýnivert þegar kemur að umfjöllunum um nýjar 

námsbrautir. Skv. fundargerð frá 15. október 2010 er farið fram á við ráðuneytið að 

starfsgreinaráð sé haft með í ráðum fyrr í ferlinu. Ekki þegar lokaeintak liggi fyrir og ráðinu gert 

að flýta meðferð á plaggi sem það hefur ekki haft nein afskipti af. Slíkt er að koma aftur upp 

sem er óásættanlegt.  
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Fundir á vegum starfsgreinanefndar 

Formaður ráðsins, starfsmaður þess og aðrir ráðsmenn sóttu fundir starfsgreinanefndar á 

árinu og tóku þátt í þeirri vinnu sem þar fór fram. 

Útnefningar í sveinsprófs-og nemaleyfisnefndir 

Starfsgreinaráð hefur, í samvinnu við fagfélög, tilnefnt í sveinsprófs- og nemaleyfisnefndir í 

báðum greinum og skilað þeim tilnefningum til ráðuneytis. 

Námsbrautarlýsingar og hæfnikröfur starfa 

Formleg fyrirspurn kom frá Tækniskólanum um hvort breyta mætti námsbrautarlýsingu fyrir 

áfanga í skyndihjálp og gera hann eingöngu bóklegan, í samræmi við aðra skóla. 

Starfsgreinaráð fjallaði um fyrirspurnina en þótti það ekki vænlegur kostur þar sem skyndihjálp 

er mjög mikilvægt fag og þar þurfa að fara saman hugur og hönd. Í staðinn var ákveðið að 

árétta mikilvægi fagsins við hina skólana og að fara eftir hæfnikröfum. Ragnheiður Bjarnadóttir 

mun fór með svar ráðsins inn í vinnuhóp skólanna.  

Í framhaldi af þessari umærðu var rætt um að opna hæfnimiðmiðin í báðum greinum. Sú vinna 

tafðist hins vegar og var innt af hendi nú á vordögum 2016. 

Formleg fyrirspurn til Heilbrigðiseftirlitsins 

Formleg fyrirspurn var send til Heilbrigðiseftirlitsins um lögmæti skeggraksturs með hníf og 

mögulegar smitleiðir. Þar á bæ vissu menn almennt ekki um neina reglu sem bannaði slíkan 

skeggrakstur hjá stofum sem opnuðu fyrir ákveðinn tíma. Er því litið svo á að slíkur rakstur sé 

leyfilegur og er hægt að nota hanska ef fólk er óvart blóðgað að sögn starfsmann 

Heilbrigðiseftirlitsins. 

Helstu samstarfsaðilar og samstarf við þá 

Eins og fyrri ár voru helstu samstarfsaðilar ráðsins mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

þeir framhaldsskólar sem tengjast greinunum sem að ráðinu snúa, þ.e. Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti, Tækniskólinn, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Iðnskólinn í Hafnarfirði og 
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Hárakademían. Einnig á árinu var samstarf við Verkmenntaskóla Austurlands og skólann á 

Sauðárkróki. Þá sækir Lilja K. Sæmundsdóttir formaður ráðsins fundi í starfsgreinanefnd og 

tekur með sér aðra úr ráðinu eftir því sem fundarefni gefa tilefni til.  

Formaður ráðins er einnig formaður félags hársnyrtisveina en með félaginu og Meistarafélagi 

í hárgreiðslu er mjög gott samstarf. Einnig er samstarf við Meistarafélagið á Akureyri. Í 

snyrtifræði starfa launamenn og atvinnurekendur saman í Félagi íslenskra snyrtifræðinga sem 

er aðili að Samtökum iðnaðarins. Gott samráð er um málefni starfsmenntunar á vettvangi 

vinnumarkaðarins.  

Kostnaður 

Kostnaður við rekstur starfsgreinaráð snyrtigreina á árinu 2015 var sem hér segir:  

Undirbúningur funda, ritun fundargerða 240.000 

Umsagnir, almenn þjónusta við ráðuneyti og starfsgreinanefnd 150.000 

Veitingar 34.870 

Umsýsla, prentun gagna og annar kostnaður 40.000 

Þjónusta bókara, fjársýsla og endurskoðun 35.000 

Samtals: 499.870 

 

Lokaorð formanns 

Starfsgreinaráð snyrtigreina fundaði reglulega á árinu 2015 ásamt því að formaður ráðsins 

sótti fundi í starfsgreinanefnd. Það er óhætt að segja að nokkur togstreita hafi verið á milli 

fulltrúa í ráðinu en hjörtu skóla og atvinnulífs virðast ekki slá í takt þegar kemur að námi í 

hársnyrtiiðn. Snyrtifræðin er hins vegar í nokkuð góðum málum.  
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Á seinnihluta ársins urðu mannabreytingar á ráðinu sem vonandi eiga eftir að virka vel.  

Á árinu fengum við í heimsókn formanns sveinsprófsnefndanna. Gengi sveinsprófstakanna er 

nokkuð gott í snyrtifræðinni en mikið fall er í hársnyrtiiðninni og nokkur umræða fór fram 

hvernig væri hægt að bæta úr því.  

Ráðið fékk til umsagnar nýja hársnyrtibraut sem fékk ekki brautargengi enda langt frá því að 

vera ásættanleg að hálfu atvinnulífsins. Brautin var send til ráðsins af Mennta-og 

menningarmálaráðuneytinu til umsagnar án vitundar Námsmatsstofnunnar en einhverra hluta 

vegna voru aðilar ekki með verklagsferlið á hreinu og vonandi verður þetta ferli í fastari 

skorðum. Ráðið hlakkar til að takast á við verkefnin á árinu og vonandi að þau eigi eftir að 

koma greinunum til góða. 

Lilja Sæmundsdóttir. 

 


