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1. INNGANGUR 

Í verkefni þessu var unnin þarfagreining fyrir SÍMEY vegna starfsmenntunar á 

Eyjafjarðarsvæðinu. Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) vann 

verkefnið fyrir SÍMEY - Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar en framkvæmt var fyrir styrk 

frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.  Aðrir samstarfsaðilar í verkefninu voru 

Vinnumálastofnun Norðurlandi eystra, VMA-Verkmenntaskólinn á Akureyri og Eining 

Iðja Stéttarfélag. 

Framkvæmd var annars vegar netkönnun meðal fólks sem SÍMEY og samstarfsaðilar 

höfðu á sínum skrám og sem töldust vera í markhópi fyrir þessa þarfagreiningu.  Hins 

vegar var framkvæmd könnun meðal forsvarsmanna fyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu 

um þarfir þeirra hvað starfsmenntun og fleira því tengt varðar. 

Í þessari skýrslu eru dregnar saman og túlkaðar á hnitmiðaðan hátt helstu niðurstöður 

þessara tveggja kannana.  Einnig eru niðurstöður birtar í töflum og myndum. 

Skýrsluhöfundar eru Hjördís Sigursteinsdóttir og Hjalti Jóhannesson, samstarfsaðilar 

þeirra hjá SÍMEY voru Valgeir Magnússon, Erla Björg Guðmundsdóttir og Hildur Betty 

Kristjánsdóttir.  Er ágætt samstarf við þau hér með þakkað. Þá þökkum við öllum þeim 

sem þátt tóku í könnuninni fyrir þeirra mikilvæga framlag. 
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2. AÐFERÐAFRÆÐI 

Netkönnun meðal almennings var lögð fyrir fólk sem var með skráð netfang á listum 

hjá Dalvíkurbyggð, Einingu Iðju Stéttarfélagi, Félagi verslunar og skrifstofufólks á 

Akureyri, Fjallabyggð, Kili stéttarfélagi í almannaþjónustu, SÍMEY og Vinnumálastofnun 

á Norðurlandi eystra.  Um var að ræða þýðiskönnun.  Þátttakendur fengu beiðni í 

tölvupósti um að svara spurningalistanum og var öllum frjálst að hafna þátttöku.  

Sendar voru þrjár ítrekanir á þátttakendur og var könnunin í gangi dagana 7. febrúar til 

22. mars.  Sum netfanganna reyndust ekki virk lengur en alls fór könnunin til 3.120 

einstaklinga sem voru í markhópi könnunarinnar.  Það voru 1.669 einstaklingar sem 

svöruðu könnuninni eða 53,5% þýðisins.  

Netkönnun meðal stjórnenda var lögð fyrir félagsmenn í Samtökum atvinnurekenda á 

Akureyri (SATA) sem voru með þekkt netfang og fyrirtæki með þekkt netfang á lista frá 

atvinnufulltrúa Akureyrarbæjar.  Hér var einnig um að ræða þýðiskönnun þar sem 

beiðni var send í tölvupóstum um þátttöku í könnuninni.  Könnunin fór fram dagana 

25. febrúar til 22. mars.  Spurningalistinn var sendur til 137 fyrirtækja/einyrkja og 

fengust 67 svör eftir þrjár ítrekanir (48,9%).   

Tengiliðir hjá SÍMEY sáu um að útvega netfangalistana. 

Niðurstöður spurningalistanna eru settar fram í töflum og myndum ásamt stuttum 

túlkunum.  Svörin úr einstaklingskönnuninni voru greind eftir kyni, aldri, menntun og 

atvinnugrein en svörin úr fyrirtækjakönnuninni voru greind eftir atvinnugrein og 

starfsmannafjölda. 



Greining fyrir þröf á starfsmenntun á Eyjafjarðarsvæðinu  

  bls.  3 

3.  KÖNNUN MEÐAL ALMENNINGS – HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

3.1. Almennar upplýsingar 

Spurt var um kyn, aldur, búsetu, menntun, stöðu á vinnumarkaði og atvinnugrein. 

Um 68% svarenda voru konur og um 32% karlar.  70 þátttakendur slepptu því að 

merkja við kyn.  Aldur þátttakenda spannaði 67 ár og var sá elsti 85 ára og sá yngsti 18 

ára. 165 þátttakendur skráðu ekki fæðingarár sitt.  Aldur var flokkaður niður í fjóra 

flokka; (1) 30 ára og yngri, (2) 31-45 ára, (3) 46-60 ára og (4) 61 árs og eldri.  Eftir 

þessari flokkaskiptingu voru síðan niðurstöður skoðaðar.  

 

Mynd 1. Flokkaður aldur þátttakenda. 

Í langflestum tilvikum voru þátttakendur búsettir á Akureyri eða tæp 74% sem er 

reyndar sama hlutfall og íbúar Akureyrar eru sem hlutfall af íbúum Eyjafjarðar-

svæðisins. Af öðrum sveitarfélögum á Eyjafjarðarsvæðinu er helst að nefna 

Dalvíkurbyggð en þaðan komu rúm 11% þátttakenda og tæp 7% úr Fjallabyggð.  Um 

35% þátttakenda hafa lokið grunnskólaprófi eða landsprófi, um 23% hafa lokið styttra 

starfsnámi eða iðnnámi, rúm 12% stúdentsprófi og tæp 29% háskólanámi.  Það voru 

43 þátttakendur sem tiltóku ekki menntun sína.  Menntun var flokkuð í fernt til að 

skoða niðurstöður spurninga eftir; (1) Grunnskólapróf og landspróf, (2) starfsnám og 

iðnnám, (3) stúdentspróf og (4) háskólapróf.  

 

Mynd 2. Flokkuð menntun þátttakenda 

Um 74% þátttakendanna voru í vinnu og rúm 10% í atvinnuleit.  Langflestir starfa í 

opinberri þjónustu (31%), 15% í fræðslustarfi og 13% við verslun og þjónustu. 

Atvinnugrein, bæði núverandi atvinna og atvinna sem þátttakendur voru síðast 

starfandi í, var flokkuð í fimm flokka til að skoða niðurstöður spurninga eftir; (1) 

Matvælaframleiðsla, landbúnaður og sjávarútvegur, (2) Iðnaður og veitur, (3) verslun 

og þjónusta, (4) opinber þjónusta og (5) fræðslustarfsemi, menningar og 

íþróttastarfsemi.  

214 538 576 176

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 ára og yngri 31-45 ára 46-60 ára 61 árs og eldri

584 372 202 468

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grunnmenntun Iðnám eða starfsnám Stúdentspróf Háskólapróf
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Mynd 3.  Flokkuð atvinnugrein þátttakenda 

Sjá nánar myndir og tölur í viðauka 1. bls. 1-7. 

3.2. Sí- og endurmenntun 

Spurt var um hversu miklum tíma þátttakendur hafa varið í sí- og endurmenntun á 

síðastliðnum tveimur árum. Algengast var að þátttakendur hafi varið 20 klst. eða 

meira í sí- og endurmenntun á þessum tíma.  

 

Mynd 4.  Sí- og endurmenntun þátttakenda. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein 

Um þriðjungur þátttakenda hafði ekki varið neinum tíma í sí- og endurmenntun á 

síðastliðnum tveimur árum. Helstu ástæður sem nefndar voru fyrir því eru að 

þátttakendur hafi ekki efni á að greiða fyrir slík námskeið (29%), það sé ekkert í boði 

sem þeir hafi áhuga á á svæðinu (28%) og að ekki sé tími til að sækja slík námskeið 

(25%).  Sjá nánar viðauka 1, bls. 9. Um 13% svarenda nefndu aðrar ástæður en þær 

sem gefnar voru upp fyrirfram, þau svör má sjá  eins og þau komu fyrir  í viðauka 2, bls 

1-2. 

190 140 278 505 291

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Matvælaframleiðsla, landbúnaður og sjávarútvegur Iðnaður og veitur
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Fræðslustarfsemi, menningar- og íþróttastarfsemi
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46-60 ára
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Engum tíma 1-4 klst. 5-19 klst. 20 klst. eða meira
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3.3. Námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu 

3.3.1. Fjölbreytileiki námsframboðsins 

Spurt var um hvernig þátttakendur meta fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu.  Almennt séð má segja að þátttakendur meta hana mjög góða. 

Rúmlega 72% þátttakenda gáfu námsframboðinu 6 eða hærri einkunn af 10 

mögulegum.  Hlutfallslega flestir gáfu því einkunnina 8 (27,4%) og 22,3% gáfu 

einkunnina 7. Sjá nánar viðauka 1 bls. 10.   

Þeir sem gáfu námsframboði á Eyjarfjarðarsvæðinu einkunnina 5 eða lægra voru 

spurðir nánar út í það hvað þeim finnist aðallega vanta.  Margir þátttakendur svöruðu 

þeirri spurningu og þar kom m.a. fram að fólk vildi sjá aukna fjölbreytni, þá var talsvert 

um að nefnt væri verknám og nám tengt tölvunotkun en í raun var afar margt sem 

þarna kom fram og þarfir greinilega mjög fjölbreytilegar.  Jafnframt mátti sjá að þó 

nokkrir þátttakendur telja sig ekki vita hvað vanti eða hafa ekki kynnt sér hvað er í 

boði en gefa námsframboðinu samt lága einkunn. Sjá nánar svörin eins og þau komu 

fyrir í viðauka 2 bls. 2-8. 

3.3.2. Uppfylla þarfir 

Spurt var um hversu vel eða illa námsframboðið á Eyjafjarðarsvæðinu komi til móts við 

þarfir þátttakenda.  Almennt séð virðist námsframboðið á Eyjafjarðarsvæðinu koma 

nokkuð vel til móts við þarfir þátttakenda, um fjórðungur þátttakenda gaf einkunnina 

4 eða lægra af 10 mögulegum.  Algengasta einkunnin var 5 (21,7%) og 17,2% gáfu 

einkunnina 7 og 15,2% einkunnina 8. Sjá nánar á bls. 11 í viðauka 1.  

Þeir sem töldu námsframboðið á Eyjafjarðarsvæðinu koma illa til móts við þarfir sínar 

(5 og lægri einkunn) voru spurðir áfram hvað þeim finndist aðallega vanta.  Margir 

svöruðu þeirri spurningu og þar kom m.a. fram að fjölbreytni mætti vera meiri, þá er 

talsvert um að fólk óski eftir námi til að gera því betur fært að sinna sínu starfi eða 

endurmennta sig innan síns fagsviðs, þá var talsvert um að fólk nefndi nám tengt 

iðnmenntun og tölvunoktun/tölvufræði.  Sjá nánar svörin eins og þau komu fyrir í 

viðauka 2 bls 8-16. 

3.3.3. Möguleikar á að skipta um starf eða fara aftur í starf 

Spurt var ef í boði væri nám/námskeið eða önnur þjálfun hér á Eyjafjarðarsvæðinu 

sem gæfi möguleika á að skipta um starf eða að komast aftur á vinnumarkaðinn, 

hefðir þú áhuga á því að nýta þér það.  Um 52% þátttakenda svöruðu þessari 

spurningu játandi, rúm 17% svöruðu neitandi og um 31% taldi spurninguna ekki eiga 

við um sig.  Sjá nánar í viðauka 1 bls. 12. 
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Mynd 5. Ef í boði væri nám/námskeið eða önnur þjálfun hér á Eyjafjarðarsvæðinu sem gæfi möguleika á að 

skipta um starf eða að komast aftur á vinnumarkaðinn, hefir þú áhuga á að nýta þér það?  Greint eftir kyni, 

aldri, menntun og atvinnugrein. 

 

3.4. Hugsanlegt nám 

3.4.1. Hvernig námi myndir þú helst hafa áhuga á? 

Spurt var um hvernig nám viðkomandi myndi helst hafa áhuga á.  Hlutfallslega flestir 

(35,2%) svöruðu því til að þeir myndu hafa áhuga á námi/námskeiði sem miðar að 

tilteknu starfssviði eða iðn og tæp 23% höfðu áhuga á starfsnámi sem veitir réttindi á 

vinnumarkaði á viðkomandi starfssviði.  Sjá nánar viðauka 1, bls. 12. 
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Mynd 6. Hvernig námi myndir þú helst hafa áhuga á?  Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein 

Spurt var nánar út í hvernig annars konar námsfyrirkomulag viðkomandi væri með í 

huga.  Skemmst er frá því að segja að nám eða námskeið sem miðar að tilteknu 

starfssviði eða iðn er það sem flestir hafa helst áhuga á og því næst starfsnám sem 

veitir réttindi á vinnumarkaði á viðkomandi starfssviði og álíka fjöldi hefði áhuga á 

sérþjálfun til tiltekinna starfa eða iðnar.  Sjá nánar svörin eins og þau komu fyrir á bls. 

16-20 í viðauka 2. 

Einnig var spurt hvaða nám/námskeið eða aðra þjálfun viðkomandi var með í huga. 

Þátttakendur í matvælaiðnaði, landbúnaði og sjávarútvegi höfðu áhuga á bæði námi 

sem tengist þeirra atvinnugreinum, s.s. matvælanámi eða annarri iðnmenntun, þá var 

nokkuð um nám tengt persónulegri hæfni s.s. bókhaldsnámskeið og tölvunotkun og 

loks var mikið um að fólk nefndi nám í öðrum geirum atvinnulífsins sem bendir til þess 

að margir vilji mennta sig til annarra starfa.  Þátttakendur í iðnaði og veitum nefndu 

einnig fjölbreytt nám sem bæði snertir þennan geira atvinnulífsins s.s. boranir, 

matvælavinnsla, málmsmíði, trefjaplast og sölumennsku en einnig var nokkuð um 

námsóskir sem varða persónulega hæfni og loks námsóskir sem benda til að 

viðkomandi vilji skipta um atvinnugrein s.s. viðskiptafræði, ferðamálafræði og 

iðjuþjálfun.  Þátttakendur í verslun og þjónustu nefndu margvíslegt nám sem varðar 

persónuleg samskipti, bókhald, tölvunotkun, tungumál og fleira sem tengist 

starfsgreininni.  Þá var nokkuð um námsóskir sem varða persónulega hæfni s.s. 
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myndlist, ljósmyndun o.þ.h. og loks um nám sem bendir til þess að hugurinn leitar út 

fyrir þennan geira s.s. námsóskir um bifvélavirkjun, flugnám, flugvirkjun og ýmiskonar 

háskólanám.  Þátttakendur í opinberri þjónustu nefndu nám á sviði fjármála, 

tölvunotkun, margmiðlun, málmiðnað, smíðar og ýmsa persónulega hæfni.  Einnig var 

áberandi að margvíslegar háskólagreinar voru nefndar s.s. umönnunargreinar.  

Þátttakendur á sviði fræðslumála, menningar- og íþróttamála nefndu margir 

háskólanám á sviði umönnunar og fræðslumála, þá var nefnt sérhæfðara tölvunám, 

tungumálanám, hönnun og margvíslegt nám um samskipti og stjórnun.  Sjá nánar 

svörin eins og þau komu fyrir á bls. 20-26 í viðauka 2. 

3.4.2. Námsfyrirkomulag 

Spurt var um hvaða námsfyrirkomulag viðkomandi myndi vilja sjá. Hlutfallslega flestir 

myndu vilja sjá verklega kennslu eða tæp 43%, um 33% myndu vilja kvöld og 

helgarnámskeið og 30% myndu vilja sitja fyrirlestra.  Síst myndu þátttakendur vilja 

vera í bóknámi eða aðeins 12%.  Athyglisvert er að skoða niðurstöðu þessarar 

spurningar í samhengi við fyrri spurningu en áhersla á hagnýtt nám og það sem nýtist í 

störfum er áberandi.  Sjá nánar viðauka 1. bls 13. 

 

 

Mynd 7. Ég myndi vilja hafa verklega kennslu.  Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

Þegar spurt er um hvort viðkomandi vilji hafa kvöld og helgarnámskeið þá kemur í ljós 

að aðeins um fjórðungur er því sammála. Það eru helst þeir sem eru þrítugir eða yngri 

sem eru sammála þessu eða rúmlega þriðjungur og að sama skapi eru þeir fæstir sem 

eru þessu sammála í elsta aldurshópnum, 61 árs og eldri. Ein atvinnugrein sker sig úr 

sem er iðnaður og veitur þar sem 37% eru þessu sammála. 
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Mynd 8. Ég myndi vilja hafa kvöld- og helgarnámskeið. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

Fyrirlestraformið virðist ekki hugnast svarendum sérstaklega vel, en aðeins um 23% 

eru sammála því. Athyglisverður er munur á milli svarenda eftir menntun þar sem 

áhugi á þessu kennslufyrirkomulagi hríðlækkar með minni menntun þar sem aðeins 

17% þeirra sem grunnmenntun hafa eru þessu sammála en hlutfall þeirra sem eru 

háskólamenntaðir var tvöfalt meira. 

 

Mynd 9. Ég myndi vilja hafa fyrirlestra. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

Viðhorf til fjarnáms eftir menntun er mjög svipað og viðhorf til fyrirlestranáms. Hér er 

athyglisverður munur eftir aldri þar sem þeir elstu eru áberandi minna spenntir fyrir 

þess háttar námsfyrirkomulagi eða rétt rúmlega einn af hverjum 10 í hópnum  61 árs 
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og eldri. Líklegt er að þessi niðurstaða úr þessum aldurshópi  tengist mismunandi 

tölvuþekkingu eftir aldri. 

 

Mynd 10. Ég myndi vilja hafa fjarnám.  Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

 

Þegar spurt var hvort fólk vildi hafa nám í kennslustofu var aðeins einn af hverjum 5 

sem var sammála því fyrirkomulagi.  Hér er áberandi munur milli aldurshópa þar sem 

þeir yngri eru hlynntari þessu eða um þriðjungur meðan aðeins rúmlega einn af 

hverjum 10 í elsta aldurshópnum er þessu sammála. Fólki í þjónustugreinum virðist 

hugnast þetta námsfyrirkomulag aðeins betur en fólki í öðrum starfsstéttum. 

 

Mynd 11. Ég myndi vilja hafa nám í kennslustofu. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 
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Einn af hverjum fimm hugnast lotunám og er talsverður munur sjáanlegur milli þeirra 

hópa sem könnunin er greind eftir. Konur eru þannig jákvæðari gagnvart því og þeir 

sem eru með háskólapróf. Þá má greina mun milli starfsstétta þar sem þeir sem eru í 

opinberri þjónustu og ýmiskonar fræðslu-, menningar- og íþróttastarfsemi eru 

jákvæðari. 

 

 

Mynd 12. Ég myndi vilja hafa lotunám. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

Um 18% eru hlynntir vinnustaðanámi og sá munur sem er aðallega sýnilegur milli hópa 

er sá að yngsta fólkið er áhugasamast um þetta form eða 28% á meðan 16-18% í eldri 

eldri aldurshópunum eru hlynntir þessu fyrirkomulagi náms. 
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Mynd 13. Ég myndi vilja hafa vinnustaðanám.  Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

Bóknám nýtur lítillar hylli; aðeins einn af hverjum 10 er hlynntur því en einna helst þó 

yngsti aldurshópurinn og síst þeir elstu eða aðeins einn af hverjum 20. 

 

Mynd 14. Ég myndi vilja hafa bóknám. Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

3.5. Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar 

3.5.1. Hefur þú sótt nám eða námskeið hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar? 

Spurt var hvort viðkomandi hafi sótt nám eða námskeið hjá Símey. Rúmlega helmingur 

þátttakenda eða 58% hafði gert það. Sjá viðauka 1 bls. 13. 
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Mynd 15. Hefur þú sótt nám eða námskeið hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar. Greint eftir kyni, aldri, 

menntun og atvinnugrein. 

Þeir sem höfðu stundað nám eða námskeið hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar voru 

spurðir hvernig þeim líkaði það nám eða námskeið. Almennt séð má segja að þeim hafi 

líkað það mjög vel. Aðeins rúm 9% gáfu náminu eða námskeiðinu einkunnina 5 eða 

lægra. Algengast var að þátttakendur gæfu einkunnina 8 eða 30,6%, einkunnina 9 gáfu 

22,4% og 17, 2% einkunnina 10. Sjá nánar í viðauka 1 bls. 14. 

3.5.2. Hvernig námskeið hefur þú áhuga á að sækja hjá Símenntunarmiðstöð 

Eyjafjarðar? 

Þátttakendur voru upplýstir um flokka námskeiða sem Símenntunarmiðstöð 

Eyjafjarðar býður upp á nám í. Spurt var hvort viðkomandi hafi áhuga á að sækja 

námskeið í einhverjum af þessum flokkum.  Velja mátti fleiri en einn flokk.  

Hlutfallslega flestir merktu við tölvur eða 51,6% og 48,5% merktu við tungumál. 

Þátttakendur hafa síst áhuga á námskeiðum um almenna þekkingu eða um 28,5% 

þátttakenda. Sjá viðauka 1 bls. 14. 
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Mynd 16. Hefur þú áhuga á að sækja tölvunámskeið hjá SÍMEY? Greint eftir kyni, aldri, menntun og 

atvinnugrein. 

 

Mynd 17. Hefur þú áhuga á að sækja tungumálanámskeið hjá SÍMEY?  Greint eftir kyni, aldri, menntun og 

atvinnugrein. 
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Mynd 18. Hefur þú áhuga á að stunda tómstundanámskeið hjá SÍMEY? Greint eftir kyni, aldri, menntun og 

atvinnugrein. 

 

 

Mynd 19. Hefur þú áhuga á að stunda námskeið um persónulega hæfni hjá SÍMEY?  Greint eftir kyni, aldri, 

menntun og atvinnugrein. 
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Mynd 20.  Hefur þú áhuga á að stunda námskeið um almenna þekkingu hjá SÍMEY? Greint eftir kyni, aldri, 

menntun og atvinnugrein. 
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Mynd 21. Hefur þú stundað nám eða námskeið við Verkmenntaskólann á Akureyri? Greint eftir kyni, aldri, 

menntun og atvinnugrein. 

Þeir sem höfðu stundað nám eða námskeið við Verkmenntaskólann á Akureyri voru 

spurðir hvernig þeim líkaði það nám eða námskeið. Almennt séð má segja að þeim hafi 

líkað það vel. Það voru 17% sem gáfu náminu eða námskeiðinu einkunnina 5 eða 

lægra. Algengast var að þátttakendur gæfu einkunnina 8 eða 29,5%, einkunnina 7 og 9 

gáfu 17,6%  og 9,6% einkunnina 10. Sjá nánar viðauka 1 bls. 15. 

3.6.2. Hvaða námsleiðum myndir þú hafa áhuga á? 

Þátttakendur voru upplýstir um að VMA bjóði upp á ýmsar námsleiðir. Spurt var hvaða 

námsleið viðkomandi myndi hafa áhuga á. Hlutfallslega flestir höfðu áhuga á styttri 

námskeiðum tengdum þeirra fagi/starfsgrein eða 49,4% og 18,6% höfðu áhuga á námi 

til stúdentsprófs.  Þátttakendur hafa síst áhuga á námi til stúdentsprófs að loknu iðn- 

eða starfsnámi. Sjá viðauka 1 bls. 16. 
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Mynd 22. Hvaða námsleið myndir þú hafa áhuga á? Greint eftir kyni, aldri, menntun og atvinnugrein. 

 

3.7. Ýmsar athugasemdir 

Þátttakendur voru spurðir hvort það væri eitthvað sem þeir vildu koma á framfæri 

varðandi nám og námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu.  Það voru 258 þátttakendur sem 

nýttu sér þann möguleika.  Sjá nánar svörin eins og þau komu fyrir í viðauka 2 bls. 34-

42. 
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4.  KÖNNUN MEÐAL FYRIRTÆKJA – HELSTU NIÐURSTÖÐUR 

4.1. Almennar upplýsingar 

Spurt var um hvar fyrirtækið væri staðsett, atvinnugrein þess og starfsmannafjölda.  

Aðeins fengust 67 svör frá fyrirtækjum þannig að erfitt er að greina þau niður eftir 

þessum spurningum nema  með því að fækka flokkum verulega og var það gert. 

Allir þátttakendur starfa í fyrirtækjum á Akureyri nema einn auk þess sem þrír svöruðu 

ekki spurningunni. Sjá viðauka 3 bls. 1.  Það er því ekki hægt að greina svör eftir 

staðsetningu fyrirtækis. Hvað atvinnugrein varðar þá kom þriðjungur svaranna frá 

fyrirtækjum í verslun og þjónustu og rúmlega fjórðungur úr iðnaði og veitum. Um 8,3% 

starfa í opinberri þjónustu og var hlutfallið fyrir önnur fyrirtæki á bilinu 0-5%. Auk þess 

merktifimmtungur þátttakenda  við annað. Sjá nánar viðauka 3 á bls. 2.  Svör sem voru 

undir liðnum annað voru færð eftir bestu vitund á rétta staði. Atvinnugrein var flokkuð 

í fernt; (1) Verslun og þjónusta, (2) iðnaður og veitur , (3) opinber þjónusta, 

fræðslustarfsemi, menningar og íþróttastarsemi og (4) önnur atvinnugrein.  

 

Mynd 23. Skipting eftir atvinnugreinum. 

 

Starfsmannafjöldi var flokkaður í þrjá hópa; (1) 1-10 manns, (2) 11-50 manns og (3) 

fleiri en 50 manns.  Algengast var að starfsmenn fyrirtækjanna væru tíu eða færri eða í 

42,6% tilvika, 18,5% var með starfsmannafjölda á bilinu 11-20 manns og 20,4% á bilinu 

21-5 manns.  Sjá nánar viðauka 3 bls. 5.   

 

Mynd 24. Flokkaður starfsmannafjöldi fyrirtækja í könnuninni 
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4.2. Námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu 

4.2.1. Hvernig myndir þú meta fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu fyrir þína starfsmenn? 

Spurt var um hvernig þátttakendur mætu fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu.  Almennt mátu þátttakendur fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu fyrir sína starfsmenn góðan, algengast var að þátttakendur gæfu 

því einkunnina 8 af 10 mögulegum eða 26,4% og 20,8%  gáfu einkunnina 7.  Rétt 

rúmlega fimmtungur svarenda gáfu einkunnina 5 eða lægra.  Sjá nánar á bls. 6 í 

viðauka 3.  

Þeir sem töldu fjölbreytileika námsframboðsins á Eyjafjarðarsvæðinu ekki nógu góðan 

fyrir sitt starfsfólk (5 og lægri einkunn) voru spurðir áfram hvað þeim finndist aðallega 

vanta.  Aðeins 7  þátttakendur svöruðu þeirri spurningu og þar kom fram iðnmenntun, 

raungreinar á háskólastigi, tölvu- og tæknimenntun, sérhæfni fyrir sjúkraþjálfun og  

þjálfun og viðurkennda myndlistarkennslu. Sjá svör þeirra eins og þau komu fyrir í 

viðauka 4 bls. 1. 

4.2.2. Hvernig myndir þú telja að námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu komi til 

móts við þarfir starfsmanna þinna? 

Spurt var um hvernig þátttakendur teldu námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu koma til 

móts við þarfir starfsmanna sinna.  Almennt mátu þátttakendur námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu fyrir sína starfsmenn ekki nægilega gott.  Það voru 40% sem gáfu 

einkunnina 5 eða lægra. Hlutfallslega flestir gáfu þó einkunnina 7 eða 32,0%. Sjá nánar 

á bls. 7 í viðauka 3.  

Þeir sem töldu námsframboðið á Eyjafjarðarsvæðinu ekki koma nægilega til móts við 

þeirra starfsfólk (5 og lægri einkunn) voru spurðir áfram hvað þeim finndist aðallega 

vanta.  Ýmislegt kom þar fram eins og t.d. sérgreinar fyrir iðnaðarmenn sem vilja 

mennta sig frekar, skilvirkara og nútímalegra nám í iðngreinum og endurmenntun. 

Einnig voru nefnd ýmis sér námskeið eins og t.d.  fagnámskeið rafiðnaðarmanna, 

sérhæfð námskeið fyrir bifvélavirkja, tölvu- og rafmagnsnámskeið fyrir þá sem sinna 

bifvélavirkjun og bílasölu námskeið. Sjá má svör þeirra eins og þau komu fyrir í viðauka 

4 bls. 1-2. 

4.2.3. Hvernig myndir þú meta framboð á starfsnámi, sérþjálfun eða 

hagnýtum námskeiðum á Eyjafjarðarsvæðinu? 

Spurt var um hvernig þátttakendur  mætu framboð á starfsnámi, sérþjálfun eða 

hagnýtum námskeiðum á Eyjafjarðarsvæðinu.  Í öllum tilvikum svöruðu hlutfallslega 

flestir að það væri frekar gott (51-65%).  Verst fannst þátttakendum framboð á 

stuttum hagnýtum námskeiðum á tilteknum sviðum en 29% þátttakenda töldu það 

vera frekar slæmt. Einnig fannst 16% þátttakenda að framboð á sérþjálfun til tiltekins 

starfs eða iðngreinar vera frekar slæmt hér á Eyjafjarðarsvæðinu.  Sjá nánar viðauka 3 

bls. 8. 
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Mynd 25. Mat á framboði á starfsnámi sem veitir réttindi á vinnumarkaði. Greint eftir atvinnugrein og 

starfsmannafjölda. 

 

Mynd 26. Mat á framboði á sérþjálfun til tiltekins starfs eða iðngreinar. Greint eftir atvinnugrein og 

starfsmannafjölda. 
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Mynd 27. Mat á framboði á stuttum hagnýtum námskeiðum á tilteknum sviðum. Greint eftir starfsgrein og 

starfsmannafjölda. 

 

4.3. Áhugi fyrirtækja til að hvetja starfsfólk til að sækja nám/námskeið 

4.3.1. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í starfsnám sem veitir réttindi 

á vinnumarkaði? 

Spurt var hvort þátttakendur myndu hvetja sitt starfsfólk til að fara í starfsnám sem 

veitir réttindi á vinnumarkaði.  Langflestir telja að svo sé mjög líklegt, 33% svara því til 

að það myndur þeir örugglega gera og 55% svara með líklega.. Enginn svaraði 

örugglega ekki.  Sjá nánar viðauka 3 bls. 8. 

 

Mynd 28. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í starfsnám sem veitir réttindi á vinnumarkaði? Greint eftir 

atvinnugrein og starfsmannafjölda. 

Þeir sem svöruðu því til að þeir myndu líklega ekki hvetja sitt starfsfólk til að fara í 

starfsnám sem veitir réttindi á vinnumarkaði voru spurðir áfram af hverju ekki. Aðeins 

einn svaraði þeirri spurningu og taldi hann að sitt fyrirtæki hefði ekki þörf fyrir slíkt.  

Sjá nánar viðauka 3 bls. 9. 
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4.3.1. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í sérþjálfun til tiltekinna starfa 

eða iðngreinar? 

Spurt var hvort þátttakendur myndu hvetja sitt starfsfólk til að fara í sérþjálfun til 

tiltekinna starfa eða iðngreinar.  Langflestir telja að svo sé mjög líklegt, 32% telja að 

það myndu þeir örugglega gera og 49% svara með líklega . Enginn svaraði örugglega 

ekki.  Sjá nánar viðauka 3 bls. 9. 

 

Mynd 29. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í sérþjálfun til tiltekinna starfa eða iðngreinar? Greint eftir 

atvinnugrein og starfsmannafjölda. 

Þeir sem svöruðu því til að þeim myndu líklega ekki hvetja sitt starfsfólk til að fara í 

sérþjálfun til tiltekinna starfa eða iðngreinar voru spurðir áfram af hverju ekki. Aðeins 

þrír svöruðu þeirri spurningu og töldu tveir þeirra að þeirra fyrirtæki hefði ekki þörf 

fyrir slíkt og sá þriðji svaraði því til að fyrirtækið væri ekki iðnfyrirtæki.  

4.3.1. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til þátttöku í stuttum hagnýtum 

námskeiðum á tilteknum sviðum? 

Spurt var hvort þátttakendur myndu hvetja sitt starfsfólk til þátttöku í stuttum 

hagnýtum námskeiðum á tilteknum sviðum.  Langflestir telja að svo sé afar líklegt, 53% 

svarar  með örugglega og 41% með líklega. Sjá nánar viðauka 3 bls. 10. 
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5. VIÐAUKAR  

 

Viðauki 1: Töflur og myndir úr könnun meðal almennings  

Viðauki 2: Svör við opnum spurningum í könnun meðal almannings 

Viðauki 3: Töflur og myndir úr könnun meðal forsvarsmanna fyrirtækja 

Viðauki 4: Svör við opnum spurningum í könnun meðak forsvarsmanna fyrirtækja 
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Þörf fyrir starfsmenntun á Eyjafjarðarsvæðinu 

1. Kyn:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Karl 31.8% 509

Kona 68.2% 1,090

  answered question 1,599

  skipped question 70

2. Hvaða ár ert þú fædd/ur?

 
Response 

Count

  1,504

  answered question 1,504

  skipped question 165
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3. Hvar býrð þú?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Akureyri 73.6% 1,180

Hrísey 0.9% 14

Grímsey 0.4% 6

Dalvíkurbyggð 11.4% 182

Eyjafjarðarsveit 3.4% 55

Fjallabyggð 6.7% 107

Grýtubakkahreppi 0.9% 15

Hörgársveit 1.4% 22

Svalbarðsstrandarhreppi 1.4% 22

  answered question 1,603

  skipped question 66

4. Hvaða formlegu menntun hefur þú lokið?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Grunnskólaprófi 32.5% 529

Landsprófi 3.4% 55

Styttra starfsnámi (t.d. sjúkraliða, 

verslunarpróf, félagsliði, 

stuðningsfulltrúi, flugfreyja......)

12.9% 209

Sveinsprófi í iðn 5.5% 90

Iðnmeistaraprófi 4.5% 73

Stúdentsprófi 12.4% 202

Háskólanámi 28.8% 468

  answered question 1,626

  skipped question 43
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5. Staða þín á vinnumarkaði eða utan hans

 
Response 

Percent

Response 

Count

Í vinnu 74.0% 1,208

Í námi 5.6% 92

Í fæðingarorlofi 1.8% 29

Heimavinnandi 1.3% 21

Öryrki 4.1% 67

Atvinnuleitandi 10.4% 170

Endurhæfingarlífeyrir 

(sjúkradagpeningar, VIRK)
1.4% 23

Ellilífeyrisþegi 1.4% 23

  answered question 1,633

  skipped question 36
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6. Í hvaða atvinnugrein starfar þú að aðalstarfi?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Landbúnaður 1.7% 22

Fiskveiðar 2.6% 34

Matvælaframleiðsla 6.6% 87

Iðnaður og veitur 8.2% 109

Verslun og þjónusta 12.9% 171

Opinber þjónusta 30.8% 408

Fræðslustarfsemi 15.0% 199

Menningar- og íþróttastarfsemi o.fl. 4.2% 56

Annað 18.0% 238

hvaða? 

 
338

  answered question 1,324

  skipped question 345
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7. Í hvaða atvinnugrein starfaðir þú (að aðalstarfi) síðast þegar þú varst á vinnumarkaði?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Landbúnaður 2.7% 7

Fiskveiðar 5.4% 14

Matvælaframleiðsla 6.9% 18

Iðnaður og veitur 6.9% 18

Verslun og þjónusta 24.2% 63

Opinber þjónusta 20.0% 52

Fræðslustarfsemi 6.2% 16

Menningar- og íþróttastarfsemi o.fl. 1.2% 3

Annað 26.5% 69

hvaða? 

 
93

  answered question 260

  skipped question 1,409

8. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Fiskvinnsla 40.0% 44

Önnur matvælaframleiðsla 60.0% 66

  answered question 110

  skipped question 1,559
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9. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Bílaviðgerðir og þjónusta við bíla 12.0% 14

Byggingarstarfsemi 32.5% 38

Efnaiðnaður 11.1% 13

Endurvinnsla 1.7% 2

Fataiðnaður 4.3% 5

Málmiðnaður/skipaiðnaður 19.7% 23

Veitustarsemi (hitaveita, 

rafmagnsveita)
18.8% 22

  answered question 117

  skipped question 1,552

10. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Fjármálaþjónusta, tryggingar og 

fasteignasala
12.2% 30

Heildsala og smásala 26.1% 64

Hótel og veitingahús, ferðaþjónusta 21.6% 53

Persónuleg þjónusta (hárskerar, 

snyrting, líkamsrækt o.þ.h.)
9.0% 22

Samgöngur, flutningastarfsemi, 

fjarskiptaþjónusta
10.2% 25

Sérfræðiþjónusta og rannsóknir 9.4% 23

Viðgerðir 11.4% 28

  answered question 245

  skipped question 1,424
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11. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Félagsþjónusta 21.8% 102

Heilbrigðisþjónusta 34.3% 160

Önnur opinber þjónusta og 

stjórnsýsla
43.9% 205

  answered question 467

  skipped question 1,202

12. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Leikskóli 22.2% 51

Grunnskóli 53.0% 122

Framhaldsskóli 11.3% 26

Háskóli 3.5% 8

Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla 10.0% 23

  answered question 230

  skipped question 1,439

13. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Íþróttastarfsemi 35.0% 21

Menningarstarfsemi 65.0% 39

  answered question 60

  skipped question 1,609
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14. Hversu miklum tíma hefur þú varið í sí- og endurmenntun á síðastliðnum tveimur 

árum (með símenntun er átt við námskeið, umbótastarf, vettvangsferðir, rannsóknir, 

handleiðslu, starfsþjálfun, leshring, erindi/kennslu, fræðslufundi eða formlegt nám)

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ég hef ekki varið tíma í sí- og 

endurmenntun á síðastliðnum 2 

árum

33.4% 527

Ég hef sótt sí- og endurmenntun í 

1-4 klst. á síðastliðnum 2 árum
8.2% 130

Ég hef sótt sí- og endurmenntun í 

5-19 klst. á síðastliðnum 2 árum
18.4% 290

Ég hef sótt sí- og endurmenntun 

í 20 klst. eða meira á 

síðastliðnum 2 árum

39.9% 629

  answered question 1,576

  skipped question 93
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15. Hvað kemur helst í veg fyrir að þú sinnir sí- og endurmenntun? Vinsamlegast merkið 

við allt sem á við.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ég er ekki á vinnumarkaði 15.1% 95

Ég hef ekki áhuga á því 9.2% 58

Ekkert í boði sem ég hef áhuga á á 

svæðinu
27.8% 175

Ég hef ekki tíma til að sækja slík 

námskeið
24.8% 156

Ég hef ekki efni á að greiða fyrir 

slík námskeið
29.0% 183

Ég hef slæma reynslu af 

skólagöngu og hef því ekki áhuga á 

frekara námi

5.4% 34

Það skilar sér ekki í hærri launum 21.1% 133

Ég hef ekki heilsu til þess 5.2% 33

Fjölskylduaðstæður 6.2% 39

Vinnuveitandinn minn 2.5% 16

Annað 13.2% 83

Hvað annað? 

 
87

  answered question 630

  skipped question 1,039
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16. Á kvarðanum 1 - 10 hvernig myndir þú meta fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu? (einn þýðir mjög lítill og 10 mjög mikill)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1 1.5% 22

2 1.3% 20

3 3.6% 54

4 6.0% 89

5 16.0% 239

6 11.1% 165

7 22.3% 333

8 27.4% 408

9 5.6% 83

10 5.2% 78

  answered question 1,491

  skipped question 178

17. Hvað finnst þér aðallega vanta í tengslum við námsframboð hér á 

Eyjafjarðarsvæðinu?

 
Response 

Count

  220

  answered question 220

  skipped question 1,449
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18. Á kvarðanum 1 - 10 hversu vel eða illa telur þú að námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu komi til móts við þarfir þínar? (1 þýðir mjög illa og 10 þýðir mjög vel)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1 4.3% 59

2 4.7% 65

3 8.0% 110

4 8.7% 120

5 21.7% 298

6 12.5% 171

7 17.2% 236

8 15.2% 209

9 4.1% 56

10 3.6% 49

  answered question 1,373

  skipped question 296

19. Hvað finnst þér aðallega vanta upp á námsframboðið sem þú þarft á að halda?

 
Response 

Count

  244

  answered question 244

  skipped question 1,425



12 of 16

20. Ef í boði væri nám/námskeið eða önnur þjálfun hér á Eyjafjarðarsvæðinu sem gæfi 

þér möguleika á að skipta um starf eða að komast aftur á vinnumarkaðinn, hefðir þú 

áhuga á því að nýta þér það?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 51.8% 777

Nei 17.4% 261

Á ekki við 30.8% 463

  answered question 1,501

  skipped question 168

21. Hvernig námi myndir þú helst hafa áhuga á?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Nám/námskeið sem miðar að 

tilteknu starfssviði eða iðn
35.2% 421

Starfsnám sem veitir réttindi á 

vinnumarkaði á viðkomandi 

starfssviði

22.8% 273

Sérþjálfun til tiltekinna starfa eða 

iðnar
19.0% 227

Stutt hagnýtt námskeið sem miðar 

að kynningu á vinnumarkaðinum
6.8% 81

Stutt hagnýtt námskeið sem miðar 

að undirbúningi undir frekara 

starfsnám

9.1% 109

Annarskonar námsfyrirkomulag 7.0% 84

Vinsamlegast tilgreindu hvaða? 

 
134

  answered question 1,195

  skipped question 474
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22. Hvaða nám/námskeið eða aðra þjálfun ert þú með í huga?

 
Response 

Count

  594

  answered question 594

  skipped question 1,075

23. Hvaða námsfyrirkomulag myndir þú vilja sjá? (velja má fleiri en einn möguleika)

 
Response 

Percent

Response 

Count

Nám í kennslustofu 26.7% 347

Bóknám 12.8% 167

Fyrirlestrar 29.5% 383

Vinnustaðanám 23.4% 304

Verkleg kennsla 42.8% 557

Fjarnám 28.5% 370

Lotunám 25.3% 329

Kvöld og helgarnámskeið 33.2% 432

  answered question 1,300

  skipped question 369

24. Hefur þú sótt nám eða námskeið hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 58.0% 841

Nei 42.0% 608

  answered question 1,449

  skipped question 220
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25. Á kvarðanum 1 - 10 hvernig líkaði þér það nám eða námskeið? (1 þýðir mjög illa og 

10 mjög vel)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1 0.8% 7

2 0.7% 6

3 0.7% 6

4 1.1% 9

5 5.9% 49

6 6.1% 51

7 14.3% 119

8 30.6% 254

9 22.4% 186

10 17.2% 143

  answered question 830

  skipped question 839

26. Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar býður upp á nám í eftirtöldum flokkum. Myndir þú 

hafa áhuga á að sækja námskeið í einhverjum þessum flokkum? Velja má fleiri en einn 

flokk.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Tungumál 48.5% 615

Tölvur 51.6% 654

Persónuhæfni 36.5% 463

Tómstundanámskeið 37.5% 475

Almenn þekking 28.5% 362

  answered question 1,268

  skipped question 401
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27. Hefur þú stundað nám eða námskeið við Verkmenntaskólann á Akureyri?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 47.7% 685

Nei 52.3% 751

  answered question 1,436

  skipped question 233

28. Á kvarðanum 1 - 10 hvernig líkaði þér það nám eða námskeið? (1 þýðir mjög illa og 

10 mjög vel)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1 1.0% 6

2 1.0% 6

3 1.9% 11

4 2.4% 14

5 8.7% 51

6 10.8% 63

7 17.6% 103

8 29.5% 173

9 17.6% 103

10 9.6% 56

  answered question 586

  skipped question 1,083
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29. VMA býður upp á ýmsar námsleiðir. Hvaða námsleið myndir þú hafa áhuga á?

 
Response 

Percent

Response 

Count

nám til stúdentsprófs 18.6% 162

nám til stúdentsprófs að loknu iðn- 

eða starfsnámi
6.9% 60

iðn- eða tækninám með 

sveinsprófsréttindum
12.3% 107

starfsréttindanám (t.d. 

sjúkraliðanám, matartæknir)
12.9% 112

stutt námsskeið tengt minni fag-

/starfsgrein
49.4% 430

  answered question 871

  skipped question 798

30. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi nám og námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu?

 
Response 

Count

  258

  answered question 258

  skipped question 1,411
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  Viðauki 2 bls.  1 

VIÐAUKI 2: SVÖR VIÐ OPNUM SPURNINGUM Í KÖNNUN MEÐAL 

ALMENNINGS 

 

Hvað kemur helst í veg fyrir að þú sinnir sí- og endurmenntun, annað hvað? 

• Ég er á næturvöktum  

• ég er háskólanemi  

• Ég er nýkominn úr námi og hef því ekki talið þörf á því enn sem komið er.  

• Ég er nýlega orðin atvinnulaus, hef ekki haft tíma hingað til  

• Ég er ráðin tímabundið  

• ég hef bara ekki verið að hugsa neitt um þetta  

• Ég hef ekki haft tíma.  

• Ég hef ekki heyrt um svona og veit ekki hvernig ég leitast eftir þessu.  

• flest sem ég hef áhuga á er kennt fyrir sunnan !!  

• framtaksleysi  

• hef alltaf verið of sein að taka við mér  

• Hef áhuga en ekki gefið mér eftir lausan tíma, því miður  

• Hef bara ekkert spáð í því.  

• Hef ekki efni á að fara  

• Hef ekki kynnt mer það nógu vel  

• hef frekar sótt námskeið/þjálfun á vegum vinnuveitanda eða erlendis  

• Hef kynnt mér ýmislegt sem hjálpar við starfið í gegnum tíðina en ekki síðustu 2 ár.  

• Hef nýlega lokið námi. Hefu ekki haft áhuga á því sem er í boði og finnst það ekki nýtast 

mér í starfi.  

• Hef nýlokið námi svo ég tel ekki þörf á því strax  

• Hef nýlokið námi.  

• Hef sinnt slíku,ekki síðustu 2 ár, það sem ég hef áhuga á er á óheppilegum tíma vegna 

vinnu.  

• Hef takmarkaðan áhuga fyrir því, vantar kannski áræðni og það að koma mér af stað.  

• Hef verið í skóla  

• Hefur ekki dottið það í hug  

• Hingað til hefur ekki verið neytt í boði sem tengist mínu starfi  

• ja það er góð spurning  

• Kláraði nám vorið 2011 og finnst það nóg í bili  

• langar en veit ekki allveg hvað  

• Lesblinda  

• Leti  

• léleg skólaganga hef ekki trú á að ég geti lært nokkuð  

• lítið í boði hér á svæðinu sem hentar  

• lítið í boði í mínum geira..  

• Mannekla á vinnustað  

• Námskeið sem ég hef sóttu hafa verið felld niður vegna ónógrar þátttöku.  
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  Viðauki 2 bls.  2 

• Námskeið til viðhalds og aukningu á réttindum t.a.m skipstjórn er ekki í boði, hér á 

Akureyri. Fór 3 ferðir til Rvik. sí'ðastaa sumar á slík námskeið.  

• Ný búin að ljúka stúdentsnámi  

• styttist í að ég ljúki störfum á vinnumarkaði, hef tekið allskonar námskeið, bæði 

vinnutengd og frítímatengd á undanförnum árum og áratugum  

• Tel mig ekki þurfa þess. Var í kúrs í 1,5 ár hjá HA: 2005-2006  

• Útskrifaðist úr menntaskóla í vor svo ég hef ekki enn þurft að nýta mér slíkt  

• vaktavinna  

• Vaktavinna.  

• vann við annað starf tímabundið og var svo í fæðingarorlofi  

• var í námi, hef einungis verið á vinnumarkaði í 9 mánuði  

• var í skóla  

• var sagt upp af opinberum aðila.  

• Vegna vinnu á sjó  

• vinn og hanna sjálfstætt  

• vinnutími  

• það er ekki nægt framboð á endurmenntun og það sem er í boði er oft bundið við ákveðin 

tíma  

• það sem hefur vakið áhuga hefur verið á óhentugum tíma  

• Þar sem ég bý í Hrísey er ekki boðið upp á sí og endurmenntun og vegna lesblindu treisti ég 

mér ekki í fjarnám. Fyrir nokkurum árum sótti ég 10 klst enskunámskeið hjá Símey og var 

heildartímin með ferðum hjá mér um 100 klukkustundir, námskeiðið var svo illa tímasett 

gagnvart ferjuferðum til og frá Hrísey.  

• Þarf að sækja um leyfi, og fæ lítinn áhuga.  

• Þess er ekki krafist af mér sem hlutastarfsmanni  

 

Hvaða námsframboð finnst þér aðallega vanta á Eyjafjarðarsvæðinu? 

• Að hafa tíma og tök á að sækja námskeiðin  

• Að hægt sé að klára nám án þess að fara suður.  

• Aðallega eitthvað í sambandi við tækninám/tölvunám eins og er í boði í HR/HÍ t.d.  

• Aðgangur að fyrirlestrum og ráðstefnum utan formlegs náms  

• allt námið miðast við kellingar sem vilja læta exel. Vantar meiri matvælavinnslu. 

Niðurslagningu eða fjölbreytta, háþróaða vinnslu. Atvinnuþróun hér er verður aldrei góð 

sé kínverskir rugludallar að dreyma um gólfvelli á fjöllum. Eyjafjörður var þekkt martvæla 

hérað. Í dag er ekki hægt að sjá neinn í stjórn Akureyrar sem hefur hundsvit í því að 

Eyjafjörður er og verður þekkt fyrir mat. Ekkert framboð er á fiski. ekki ein fiskbúð á 

Akureyri. Vestast í vesturbænum er þó nokkrar og á Ísafirði líka.  

• auglýsingar á vinnustöðum  

• Aukna hjálp fyrir þá sem þurfa að klára stúdentinn en geta það ekki á daginn. T.d. 

kvöldskóla í ýmsum áföngum fyrir stúdentsprófið.  

• Bara sýnileka. Auglýsa betur og hafa eitthvað sem er spennandi.  
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  Viðauki 2 bls.  3 

• Betra flæði í menntuninni þ. e.að maður þurfi ekki að hætta að vinna til að hækka 

menntunarstig sitt t.d. tengja sjúkraliðann flæðandi inn í hjúkrun sem sagt gæti tekið lengri 

tíma og verið á vinnumarkaði á meðan náminu stendur.  

• Byggingaiðnaður.  

• cross disciplinary nálgun  

• Dagsnámskeið í H.A.  

• e-ð sem tengist menningarmálum e-ð sem tengist andlegum málum  

• Eg veit það ekki. Hef ekki sótt mér endurmenntun á svæðinu heldur utan þess  

• Eitthvað sem nýtist betur  

• eitthvað sem snýr beint að starfinu.  

• ekkert sérstakt  

• endurmenntun samberanlegt við EHÍ, til dæmis námskeið á sviðinu ráðgjöf, sálfræði, 

mannlegum samskiptum  

• Endurmenntun sem hæfir mínu sérsviði;-) Nóg framboð á suðvesturhorninu en lengra út á 

land nær það ekki.  

• endurmenntun sérgreina  

• Endurmenntun varðandi tækni-, byggingar-fræði  

• er ekki viss  

• Ég flutti suður fyrir meira námsframboð. Þá er ég að tala um í margmiðlun og grafík  

• Fannst fjölbreytileiki á námskeiðum minnka talsvert um 2008 sem koma norður, hef sótt 

flest námskeiðin suður núna nýverið. Það sem kemur er gott enn finnst vanta meira val.  

• Ferðaþjónustu  

• finnst eins og allar svona iðngreinar séu fyrir sunnan og það hafa ekki allir tökk á því að 

flytja suður. Finnst vanta meira úrval á þessum greinum hér. Vantar líka meiri úræði fyrir 

fólk sem á erfit að læra stærfræði/ með talna bilindu.  

• fjarkennslu við sérfræðinámskeið frá höfuðborgarsvæði eða erlendis frá  

• fjarnám í svosem tölvunarfræði og fleira bóklegt á netinnu fyrir lesblinda þvi lesblindir get 

stækkað textan i tölvunni g latið hana lesa upp textan .. ég er lesblindur og mer finnst 

þetta vanta allveg  

• Fjármálatengd námskeið  

• fjolbreytni  

• Fjölbreittni og sveigjanleika á tíma  

• Fjölbreytileika  

• Fjölbreytileiki  

• Fjölbreytini í kennurum og fyrirlesurum. Eyþór hjá þekkingarmiðlun er ofnotaður.  

• fjölbreytni  

• Fjölbreytni  

• Fjölbreytni  

• Fjölbreytni Allt og oft falla viðburðir niður vegna lélegra þátttöku  

• Fjölbreytni í mastersnámi  

• Fjölbreyttari menntun á háskólastigi svo að allt ungt fólk í akveðnum geirum fari ekki 

suður. Margar brautir í framhaldsskólum á svæðinu leiða beint í menntun í Reykjavík  



Greining fyrir þröf á starfsmenntun á Eyjafjarðarsvæðinu  

  Viðauki 2 bls.  4 

• Fjölbreyttari námskeið í tengslum við skóla. Vantar fleiri utanaðkomandi með efni þar sem 

kennarar við HA hafa verið lengi með sömu erindin.  

• Fjölbreyttari námskeið í textíl og myndlist  

• Fleiri brautir  

• Fleiri námskeið í boði  

• Fleiri námskeið sem nýtast mér í starfi og tengjast minni menntun  

• fleiri námskeið, og að það sé smá hægt að velja tímann, á skriftofu tíma eða eftir skrifstofu 

tíma.  

• Framhaldsnám á háskólastigi  

• Færri tímar í kennslu í einu. Leiklistarnám fullorðins. Símey bíður upp á frábæra kennslu en 

of mikið stundum í einu, fyrir þá sem að geta t.d ekki setið nema 2 tíma - 3 á dag...  

• Get ekki svarað, veit ekki.  

• Gott Tannlækna Nám  

• Góð námskeið í tæknimálum, s.s sem ipod og fleira. Námskeið tengd kvíða og öðrum 

erfiðleika barna og unglinga.  

• Hafa fleiri námskeið hér en ekki bara í Rvk.  

• handavinnu, föndur, tómstundir, smíðar og fl.  

• Handleika skófblu  

• Háksólanám í Fjarnámi  

• Hef ekkert kynnt mér þetta og veit því ekki hvað er í boði  

• Hef ekki enn myndað mér skoðun á því er ný flutt norður og finn mikinn mun - á ef til vill 

bara eftir að fóta mig betur í þessu umhverfi  

• Hef ekki kinnt mér námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinnu en vantar að komast í 

eitthverskonnar iðnfræðslu.  

• hef ekki kynnt mér námsframboð  

• Hef ekki kynnt mér það  

• Hef ekki kynnt mér það 

• Hef ekki kynnt mér það 

• Hef ekki kynnt mér það nægjanlega mikið 

• Hef ekki kynnt mér það 

• Hef ekki kynnt mér það  

• hef ekki skoðað það nógu og mikið  

• hreinlæti,næring og fleira því tengt  

• Í háskóla: Tungumál, raungreinar, ... Iðngreinar: Klæðskerasaumur, bólstrun, nuddari...  

• Íslensku og Ensku  

• Íþróttir Rekstur íþróttafélaga/samtaka og frjálsra félagasamtaka  

• Kvöld eða helgarnám í iðngreinum  

• kvöldskóla til stúdentprófs (með kennara, ekki fjarnám)  

• kynlífssérfræðing  

• kynlífssérfræðing  

• Kynningu  

• Langar í framhaldsnám- ljosmóðurnám  

• Listnám og hönnun  
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• listnámskeið  

• Lita meyra, og kanski leira á leikskólastigi.. sérstaklega finnst mér vanta upp á að leirnum 

sé sinnt. sonur minn sem er 3 ára, getur ekki leirað fyrir skít.  

• Lítið tengt framhaldsskólanum  

• Ljósmyndanám og fleira tengt ljósmyndun, gríðarlega mikill áhugi á ljósmyndun og fleiri og 

fleiri eiga góðar myndavélar. Mætti vera raunverulegt nám því tengt.  

• Markaðssetning  

• Markviss og sérsniðin námskeið. Mikið framboð er af góðum námskeiðum á 

höfuðborgarsvæðinu en svo er ekki hér norðan heiða :(  

• Meira af alvöru námskeiðum og ekki bara miðað við konur.  

• Meira af háskólanámi sem væri hægt að stunda í fjarnámi  

• Meiri fjölbreytni 

• Meiri fjölbreytni 

• Mér finnst framboðið of einhæft og oft miðast við ófaglærða. Finnst vantar meira af 

námskeiðum sem mundu  

• Mér finnst vanta að það séu oftar boðið upp á námskeið frá HÍ með fjarbúnaði þar sem 

það er oft boðið upp á  

• Mér finnst vanta stutt námskeið fyrir starfsfólk sem miðar af starfi félagsþjónustunnar og 

vinnu þar með  

•  

• Mér finnst vanta styttri námskeið. Símey er sífelt að færa sig í skólalægt form, leggur meiri 

og meiri áhersku á samfet-lt námvona hálfgerðan skóla. Mig vantar fleyri tölvumámskeið 

þar sem kennt er aðeins meira en kvernig á að kveikja á tölvu og sækja póst. 

Sjálfseflingarnámskeið,,tómstundanámskeið , matreiðslu og fagnámskeið  

• Nám í tengslum við félagsþjónustu, bæði almenna og sérhæfða.  

• námskeið fyrir háskólamenntaða, svipað eins og er í Endurmenntun, t.d. nám í HAM, 

sálgæslu, áfallahjálp og fleira  

• námskeið hjá fagfólki sem hefur til þess menntun  

• námskeið í fagi/fögum hvers og eins kennara  

• Námskeið með sjálfstyrkingu  

• Námskeið sem henta ákveðnum starfsgreinum. T.d. Hjúkrunarfræðingum  

• Námskeið sem snúa að nýtilegum hlutum. Excel, Word og önnur forrit. Jafnvel verkleg 

námskeið, hvernig á að skipta um krana, eitthvað einfalt, en sem nýtist manni. Voða 

gaman að læra að leira, en nýtist mér ekki í starfi... nema ég starfi á leirverkstæði. Hins 

vegar er ég ekkert viss um að eftirspurnin sé nokkur eftir starfstengdum námskeiðum, 

hefur ekki fundist það í þessi örfáu skipti sem ég hef sótt námskeið í þessum 

landsfjórðungi. Kannski eru fyrirtæki hér fá sem ráða við að senda fólk á námskeið. En 

þetta eru nú meira persónulegar bollaleggingar... ;o)  

• námskeið sem tengjast leikskólastarfi  

• Námskeið tengd sálfræðiþjónustu.  

• námskeiðið sem ég hef sótt um hefur ítrekað verið hætt við.  

• Náttúrufræðitengt efni.  

• Norskunámsk fyrir heilb.st  
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• of mikið  

• Opinn huga ráðamanna, nám fer ekki bara fram í kennslustofum og sitjandi við skólaborð 

frá kl. 8-16.  

• Ódýrari leiðir þannig að fólk treysti sér í nám  

• Ódýrari námskeið  

• Ótrúlega mikill ferðakostnaður vegna námskeiða sem eingöngur eru Rvík vegna réttinda 

sjómanna  

• praktískt nám í þeim þáttum sem lúta vinnuumhverfi s.s. - tölvu, tungumála, 

skjalastjórnun-nám  

• Sem tegist því starfi sem ég er að vinna  

• sérhæfð námstilboð sem hægt er að nýta til eininga til frekari náms  

• Sérhæfð störf  

• sérhæfð tölvunámskeið, grunnur í framandi tungumálum  

• sérhæfðari stutt námskeið um fólk með sérþarfir  

• skapandi greinar  

• Skemmtilegri námskeið með skemmtilegari leiðbeinundum  

• Skipulögð starfsmenntunarnámskeið  

• snyrtiskóla, almenninlega naglaskóla, námskeið í brunkusprautun, förðunarskóla, 

airbrushskóla, almenninlegann nuddskóla, fótaaðgerðaskóla,  

• Starfstenga fræðslu í upplýsingatækni og stjórnun fyrir lengra komna. Styttri námsskeið 

fyrir aðra en byrjendur á þessu sviði  

• starfstengd menntun  

• Starfstengd námsframboð fyrir lengra komna  

• Starfstengt iðnaði  

• stefnur í mentun og kenslu  

• Stutt hnitmiðuð tækninámskeið  

• stutt nám, sem færir manni atvinnu.  

• stutt námskeið sem lúta að kennslu, kennslufræði, námsmat ofl  

• Stutt námskeið um afmarkaða hluti varðandi rekstur  

• stutt, hagnýt og ódýr námskeið, td. tungumál og tölvuvinnsla  

• stutt,fjölbreytt námskeið  

• T.d. fleiri valmöguleika í kennaranáminu í Háskólanum á Akureyri. Að maður þurfi ekki að 

sækja nám suður til að læra t.d. íslensku, námsráðgjafa og fleira.  

• tillögur atvinnurekanda um það hvaða hæfileikum starfsmenn þeirra ættu að vera búnir  

• timasetningar þegar maður er i vaktavinnu  

• tónlistar-hlustun-upprifjun lesa íslendingasögurnar saman  

• tréiðn td. gera upp gamla bíla og húsgögn,fræsun á fleti(munstur á skápa og hvað sem er í 

tré) sprautun þá á bíla ,hjól og f.l.með munstri, steypun í allskonar form þá t.d. gervisteina 

á hús.veggi og nánast hvað sem er úti og inni á kyrrsetta hluti og ef nánar er í allt litið í 

kring um þessar greinar þá mætti alveg telja fl.greinar sem ættu að vera í boði fyrir næstu 

þróuðu kynslóðir því nú eru sterkir og breyttir tímar og þá hvað varðar mótun í nýja 

lífshætti ;) OG NÝJAR ÞRÓAÐAR HUGMYNDIR  

• tungumál og menningatengdagreinar - t.d Íslendingasögur  
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• Tungumál, handmennt,Íslandssaga, landafræði t.d.  

• Tungumálanám  

• tungumálanám t.d. sænska  

• Tæknilegt háskólanám t.d tölvu, tækni eða verkfræði  

• Tækninám á háskólastigi,  

• Tökum sem dæmi listnám. Mér finnst ótrúlegt hversu lengi "Myndlistarskólinn í Gilinu" 

hefur fengið að þrífast á kostnað skattgreiðenda. "Það er voða gaman" segja sumir 

nemendur, fæstir hafa einhvern metnað fyrir framtíðina og sjá ekki alveg hvað bíður 

þeirra. Í starfi mínu sem afleysingamaður á leigubíl hafa þau oft rætt þessi mál við mig á 

heimleið eftir "kvöldstundir" og þá virðist málið ekki snúast um "mánudag eða laugardag".  

• Tölvu og tækninám  

• Tölvunarfræði  

• Tölvunarfræði  

• Tölvunám  

• tölvunámskeið,  

• tölvur og tækni  

• Tölvutengda verklega eðlisfræði Tölvukennslu (LINUX) Tölvukennslu (Win7) 

Efnafræðitilraunir Verklega líffræði  

• Um stjórnun í leikskóla Hvernig á að vinna með börn með þroskaraskanir í leikskóla finnst 

oft námskeiðin vera mjög grunnskólamiðað  

• varðandi matslista og próf  

• Varðar ekki sjálfa mig heldur almenning. Þá finnst mér vanta stuðning við fullorðið fólk 

varðandi lestur og læsi. Með tilkomu nýjunga í lesvélum sem munu gjörbreyta aðstöðu 

þeirra sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða, þá vantar aðgengilegar greiningar á 

lestrarerfiðleikum, aðstoð og kennslu á forritin. Einnig vantar uplýsingar til fullorðinna og 

foreldra barna með lestrarerfiðleika um styrki til tækjakaupa og leiðir að til að nálgast 

þessi forrit. Að geta nýtt sér þessa nýju tækni getur verið forsenda þess að fara í nám í 

framhaldi af grunnskóla.  

• Verk færni.  

• Verk og tæknifræði greinar.  

• Verkfræði  

• verklega kennslu - stutt starfsmiðað nám  

• Verklegt nám  

• verknám  

• verklegt nám  

• vinna til frambúðar  

• Víðtækari tengsl við fleiri greinar og mætti styrkja fjarfundanám í endurmenntun t.d. með 

samstarfi við aðrar símenntunarstöðvar og samnýtingu námskeiða á báða bóga, yrði til 

útvíkkunar á starfi beggja, Símey og HA  

• ýmis námskeið sem boðið er uppá í Reykjavík, mættu alveg koma norður, sérstaklega þessi 

styttri þar sem það er svo dýrt að fljúga suður  

• Ýmisl sérhæft, t.d. bókhald sveitarfél., Garðyrkja, Ljósmyndun  
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• Ýmislegt sem er í boði t.d. hjá Endurmenntun Háskóla Íslands í Reykjavík er erfitt fyrir mig 

að fara á nema yfir sumartímann. Einnig námskeið hjá ýmsum félögum s.s. 

Heimilisiðnaðarfélagi Íslands, það eru oft mjög góð námskeið fyrir textílkennara/fólk yfir 

vetrartímann sem vonlaust er fyrir mig að fara á. Háskólinn á Akureyri finnst mér alltaf 

vera að bjóða upp á sömu námskeiðin ár eftir ár og sama og ekkert nýtt hjá þeim- en ég 

fagna því að hafa komist á námskeið hjá Símey. Þar er meiri fjölbreytini  

• ýmislegt, framandi matreiðsla, hollt fæði, saumaskapur og fl  

• Það eru miklu fleyri möguleikar á höfuðborgarsvæðinu og það vantar sérhæfða menntun 

sem mun skila þér strax inn á atvinnumarkaðinn  

• Það skortir háskólanám með meiri og betri tengslum við atvinnulífið.  

• Það vatntar bara svo mikið. Ég veit samt ekki alveg hvað námsframboð þýðir svo ég ætla 

ekki að tjá mig neitt meira.  

• Þekki ekki nógu vel til  

• Þekki ekki nógu vel til til að geta sagt um það.  

• Þekki það ekki nægilega vel til að geta svarað.  

• Þoli ekki námskeið með fjarfundarbúnaði þ.e kennari í t.d Reykjavík steindautt  

 

Hversu vel eða illa telur þú námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu komi til móts við 

þínar þarfir – hvað finnst þér aðallega vanta uppá námsframboð hér á 

Eyjafjarðarsvæðinu? 

• Á tímum niðurskurðar og aukins álags starfsfólks er alltaf þörf fyrir kvatningu og klapp á 

bakið fyrir frábært starf.  Það er gott og gilt að hafa námskeið í öllu mögulegu,en gleymum 

ekki að meta allt það góða og sjálfsagða sem starfsfólk á þessu svæði veitir 

samborgurunum daglega dags.Verum glöð og hrósum hvort öðru. 

• Að geta mætt til náms á kvöldin og um helgar og jafnvel haft einhverskonar ráð um það 

sjálfur hvenær tímar yrðu haldnir. 

• Að geta sameinað vinnu og skólagöngu er eitthvað sem ég þyrfti á að halda 

• að geta sínt framá að maður geti unnið starfið án skólagöngu 

• Að kenna fullorðnu fólki með sérþarfir, allt frá lesblindu til einhverfu. 

• að námið sé í heimabyggð 

• að það sé í boði í minni heimabyggð 

• Að það sé spennandi og ég græði eitthvað á því. 

• að þaðse a staðnum 

• Allmennt námí minni heimabyggð 

• allt annað en kennsla á word og excel !! eitthvað sem kemur mínu námi við þeas 

heilbrigðisfr. tengt :) 

• Allt sem tengist tölvum, taka myndir og vinna þær 

• almennileg námskeið 

• andleg málefni 

• auglisa betur /og þarf að vera á kvöldin svo maður tapi ekki vinni   eg hef sótt námskeið 

erlendis við þá iðn sem eg er í 

• aukið framboð tengt gæðamálum s.s. HACCP, ISO9001 ISO14000 eða ISO22000 
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• Á norðurlandi vantar allt sem kallast tölvu og tækninám hvort sem það er í háskólanum á 

Akureyri eða í formi Microsoft prófa eins og t.d promennt bíður upp á. 

• bara ekki neitt 

• Bókhaldsnám 

• Byggingarfræði 

• e-ð sem tengist menningu 

• Ef ég skil spurninguna rétt er verið að spurja um skóla ekki námskeið. 'Eg ætla ekki að læra 

meira eða setjast á skólabekk en ég vil sjá fleiri styttri námskeið fyrir allan almenning. Ekki 

að námsframboð fari bara að verða sérsniðið fyrir starfsfólk Akureyrarbæjar.. 

• Efla mig í starfi sem stjórnanda. Hef séð nokkur námskeið fyrir sunnan en ekki hér. 

• Eg þarf að fá namsframboð miðað við mína menntun, einhver ódýr námskeið. 

Stéttarfélagið styrkir ekki nein námskeið sem miða ekki beint að starfinu. Engin tungumál 

eða tölvunámskeið, sálfræði eða annað..svo það er erfitt að sækja þannig námskeið þó þau 

nýtist manni auðvitað í starfi óbeint. Það er dýrt að borga úr eigin vasa og ekki hjálpar 

fyrirtækið ef það er ekki nákvæmlega varðandi starfið og ekki einu sinni þá þó það lúti að 

starfinu nema mjög svo takmarkaða upphæð. Háskólinn hefur marga áhugaverða kúrsa 

fyrir mig en það er spurning með að vinna 100 % og fara líka í nám...og borga háa upphæð 

í það.. Ef það eru styttri kúrsar sem ég hef séð auglýsta þá kostar þetta það mikið að ég hef 

ekki efni á því. 

• Einingatengd námskeið sem eru ekki á venjulegum vinnutíma 

• Eitthvað meira sem snýr að heilbrigðisgeiranum og nýtist t.d. fyrir móttökuritara. Gafst 

reyndar upp á að bíða og er byrjuð í fjarnámi í Fjölbrautaskólanum í Ármúla. 

• ekkert sem höfðar til mín 

• Ekki er boðið upp á iðnfræðslu fyrir okkur sem erum bara með grunnskólapróf. 

• Ekki er mikið boðið upp á fagleg námskeið t.d. í lögfræði 

• Endurmenntun varðandi stjórnunarstöður 

• Er starfandi í það sérhæfðum bransa að það er erfitt að ætlast til þess að námsframboðið 

geti mætt þörfum mínum 

• ég er ekki að fara í nám, svo ég hef ekki kynnt mér það 

• Ég er í sérhæfðu starfi og það er ekkert í boði sem tengist starfinu.  Ég get hins vegar 

tæplega ætlast til þess að stofnanir bjóði upp á nám/námskeið sem ekki nema sárafáir 

myndu sækja því það er svo sérhæft. 

• Ég hef allavega ekki orðið var við sérstök námsframboð fyrir mig. 

• Faglega þekkingu 

• Ferðamálanám - staðbundið og fjarnám. 

• Finnst ekkert vanta þar sérstaklega 

• fjarkennsla frá HÍ (EHÍ) 

• Fjarnám og styttri námskeið og ódýrara nám. 

• fjárhagslega erfitt að stunda nám 

• Fjármagn til að taka þátt í n´maframboði. 

• fjölbreittni 

• fjölbreytileika 

• Fjölbreytileika 
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• fjölbreytni 

• Fjölbreytni í mastersnámi, verkfenisstjórnun, framkæmdafræði, skipulagsfræði 

• fjölbreyttari námskeið fyrir fólk með háskólapróf, endurmenntun. 

• Fleiri möguleika í háskólanámi 

• Fleiri námskeið á vegum BHM 

• Fleiri námskeið fyrir háskólamenntaða sem lúta að starfsþróun, bæði styttri og lengri 

námsleiðir.  Símenntun í HA afar einhæf fyrir hjúkrunarfræðinga og framhaldsskólakennara 

miðað við t.d. stóran fjölda útskrifaða nemenda úr hjúkrunarfræði í HA. 

• fleiri námskeið, vinn sem matráður  og hef ekki rekist á námskeið eða nám sem styrkir 

mann á því sviði t.d. gagnvart meiri fjölbreytni í framleiðslu á heilsuréttum eða öðru 

sérfæði sem gæti komið sér vel 

• Fleiri styttri námskeið til réttinda s.s. aðstoðarmaður iðnaðarmanns (hvaða verkgrein sem 

er) ekki fyrir mig heldur alla hina sem eru á leið út á vinnumarkað. 

• Fleiri tækifæri til að læra norðurlandamálin, t.d. sænsku, bæði byrjunar og 

framhaldsnámskeið. Einnig framhaldsnámskeið í dönsku þar sem ekki er eins blandaður 

hópur og núna er í boði, þ.e. sumir kunna mjög lítið, aðrir komnir vel á leið.  Hef mestan 

áhuga á tungumálanámi. 

• Flest það er tengist bókhald og fjármálaþjónustu 

• Framboð á mínu sérsviði 

• framhaldsnám í háskóla 

• Framhaldsnám í verkfræði 

• Frammhaldsnám í stuðningsfulltrúa og fólk með geðraskanir og ranghugmyndir 

• Fræðslu um umhverfismál, mannfræði, aðra menningarheima og annað er lýtur að breyttri 

heimsmynd 

• Færa leið til t.d. stúdentsprófs fyrir fólk í fullri vinnu 

• förðunarskóla, airbrush, brunkusprautun, nuddskóla (almenninlegann þar sem 

nýútskrifaðið nemendur eru ekki kennarar og þar sem skólastjórinn hefur lokið náminu!!!! 

og að maður geti treyst á að koma inn á tilteknum tíma) 

• Gera fólki kleift að hefja matvæla vinnlsu. Iðngarða. Hellingur af fólki atvinnulaust sem er 

með matvælamenntun. Það að geta skreyt sig á frönskum heimsbókmenntum er mont. 

vinna göfgar manninn. Hefur alltaf gert og mun alltaf gera. 

• hafa eitthvað fyrir öryrkja sem eru líkamlega falaðir að gera 

• Hafa námskeið um talkennslu, hreyfingu leikskólabarna, ofbeldi og illa meðferð á börnum. 

• Handverksnámskeið 

• Háskólanám í tungumálum í fjarnámi eða td leiðsögunám 

• hef ekki góða  þekkingu á þessu svo svarið er óvitað 

• hef ekki kint mér þær nógu vel 

• Hef ekki kynnt mér það 

• Hef ekki kynnt mér það 

• Hef ekki kynnt mér það í augablikinu. 

• hef ekki kynnt mér það,sé ekki að það borgi sig fyrir mig kominn á þennan aldur. 

• Hef ekki skoðað framboðið mjög vel en læist vel á það sem er í boði 

• Hef ekki skoðað námsframboðið mikið undanfarna mánuði. 
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• Iðn og tækni greinar. 

• Instructions and education for people engaged in service industries . 

• Í háskóla: Tungumál, raungreinar, ...  Iðngreinar: Klæðskerasaumur, bólstrun, ...    Ég hygg á 

meira nám en finnst lítið spennandi í boði sem nú er til 

• Í matvæla- og næringarfræðum. 

• Í raun ekkert en ef ég ætti að velja væri það námskeið í stjórnsýslu, upplýsingalögum, 

fundarsköp, vinna með erfiða einstaklinga. 

• kokka 

• Kvöld og/eða helgarnám í húsasmíði/meistaranámi 

• kvöldnám 

• leðurnámskeið, suaumanámskeið ,framandi matargerð 

• lesblindu námskeið til dæmis 

• list og verkgreinar af öllum toga 

• Lítið framboð fyrir tónlistarkennara 

• Marg praktískt nám frá erlendum sérfræðingum eins og Endurmenntun býður upp á 

• Master í verkefnastjórnn 

• Matvælatengd námskeið og fræðsla 

• meira af námskeiðum sem henta 50 ára og eldra.Ekki endilega til að halda áfram einhverju 

öðru námi. 

• Meira flæðandi fyrir fólk sem hefur verið á vinnumarkadi í áratugi. 

• meira framhaldsnám í Háskólanum 

• Meira í beinu sambandi við mína vinnu sem frekari liðveisla kannski... 

• Meira spennandi námskeið í hönnun og handverki 

• meira starfstengt 

• meira um námskeið tengt minni menntun, meiri sérmenntun i snyrtifræði 

• Meira um starfsnám sem sérhæfir þig fyrir störf á atvinnumarkaði 

• Meira úrval 

• Meira val innan minnar menntunar 

• meira verknam 

• Meiri fjölbreytni og staðsetning 

• Meiri fjölbreytni. 

• Meiri fjölbreytni. Menntun í listgreinum á hærra stigi. Lærlingsnám er eitthvað sem mætti 

skoða betur. 

• Meistaranám í listum. 

• mentun 

• Mentun til sjós. 

• mer gengur ekki vel i skola og ekki i vinnu vegna veikinda .. þessvegna er að reyna finna 

fjarnmám en það er ekki i boði það sem eg er að leita eftir 

• Mér finnst vanta fleiri námskeið fyrir t.d. námsráðgjafa, sálfræðinga og félagsráðgjafa sem 

starfa í skólum. Skiptir engu þó það sé í gengum fjarfundabúnað. 

• Mér finnst vanta meira tækni og verkfræðitengt nám. 
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• mér finnst vanta námskeið um öldrunarsjúkdóma, öryggi aldraðra í heimahúsum, 

líkamsbeytingu fyrir starfsfólk félagsstarf aldraðra, næringu og hreifingu aldraðra, hvernig 

ber að umgangast erfiða einstaklinga, raddbeytingu og raddþjálfun. 

• Microsoft Office fyrir vana, betri nýting á verkfærunum.  Almenn internet fræðsla t.d. 

leitarvélar, gagnaöflun o.fl  Framboð á þessum námsskeiðum miðar of oft við byrjendur. 

• Mig langar að læra ljósmyndun og það er ekkert í boði því tengt í bænum. 

• Mig langar að læra nuddara og það er til nuddskóli sem er fyrir sunnan en kemur bara 

stundum norður og það er ekkert samgjart, það þarf að vera meira til staðar þegar að 

kemur að líkamanum, eins allir snyrtiskólar, þá er ég ekki að tala um námskið sem koma 

reglulega heldur skólar og allur pakkinn... 

• mikið af námi sem að maður þarf að sækja annað 

• Myndi vilja geta tekið meistaranám fyrir norðan 

• Mætti vera meira úrval af heilbrigðisvísindum eða efni þeim tengt 

• nám í bókasafnsfræðum, er ekki í boði hér 

• Nám í tengslum við félagsþjónustu, fjölskylduráðgjöf og nám sem nýtist ráðgjöfum í 

fötlunarþjónustu 

• nám sem hægt er að taka med  vinnu td sjukraliða 

• Nám sem nýtist mér í starfi, þau sem eru til staðar eru meira fyrir byrjendur. 

• Nám sem tengist rafiðn 

• Námið tengt mínu áhugasviði er ekki í boði nema á höfuðborgarsvæðinu. 

• námsframboð í minni grein er gott. VMA og Simey eru þar í góðri samvinu 

• Námskeið á breiðari grunni (sbr.þverfaglegt) fyrir þá sem eru lítið sem ekkert menntaðir 

innan heilbrigðisgeirans. 

• námskeið á daginn þar sem ég erí kvöldvinnu 

• Námskeið fyrir faggreinakennara t.d. stærðfræði- og náttúrufræðikennara vantar. 

• Námskeið fyrir iðnmenntun 

• Námskeið fyrir lengra komna ekki eingöngu byrjendur 

• Námskeið í kennslu/leiðbeiningu fyrir fullorðna (þe. að kenna fullorðnum)   námskeið fyrir 

lengra komna (ekki byrjendur) í handverki og listum 

• Námskeið í tölvugeiranum 

• Námskeið og nám sem hægt er að sækja / stunda samhliða vinnu 

• Námskeið sem eru tengd minni atvinnugrein eru aðallega haldinn í Reykjavík.  Það er ekki 

næg eftirspurn eftir þeim hér. 

• Námskeið sem tengjast sálfræðistörfum. 

• Námskeið sem veita manni ákveðna gráðu eða þekkingu til þess að fá starf á vinnumarkaði 

• Námskeið sjaldan í boði sem myndu nýtast mér 

• Námskeið tengd vinnunni gætu verið áhugaverð, en borga sig væntanlega ekki, þar sem 

mjög fáir myndu nýta sér þau hér á þessu svæði. 

• námskeið til iðnmenntunnar 

• námskeið til stuðnings starfandi kennurum. 

• núverandi framboð vekur lítinn áhuga hjá mér 

• Nýjungar í ferðamennsku, bókunar- og rekstrarhugbúnaðarkennsla 

• nýjungar í kennsluháttum tækni ofl 
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• næring, hreinlæti, gæðamál,samskipti 

• oft eru áhugaverð námskeið í boði en þau eru þá oft grunnskólamiðuð en ekki fyrir 

leikskóla hef setið námskeið og þá er alltaf svarði þið verðið þá að finna leið fyrir 

leikskólann Finnst fúlt að borga mikið fyrir námskeið sem ég svo getið lítið sem ekkert 

notað inn í leikskólann 

• opna leiðir sem möguleiki er til staðar 

• ódýrari menntun á sviði tón,myndlistar 

• Ódýrari og henta betur einstæðum foreldrum 

• Rafmagnsverkfræði, Tæknifræði, Hátækniverkfræði, Tölvunarfræði, ... 

• Réttan skóla 

• Sem tengist minni vinnu 

• Sé miðað við starf viðkomandi 

• Sér nám varðandi fag mitt. 

• Sérhæfðara félagsvísindanám á framhaldsstigi. 

• sérhæft á háskólastigi sem hægt er að nota einingingar til framhaldsnáms 

• Sérhæft fagnám fyrir háskólagengna. 

• Sérhæft námsframboð fyrir þá sem hafa lokið háskólanámi. 

• Sérhæft og hagnýtt nám sem styður við starfið s.s með gæðastjórnun innan fyrirtækja, 

umhverfisstaðala, birgðastjórnun, tollagerð, faggild bókfærsla, starfsmannahald og 

ráðningar 

• Sérmenntun vegna tækninýjunga í málmiðnaði 

• Sérnámskeið tengd skólakerfinu og þjónustu við börn. 

• Sérsviði mínu er þannig háttað að óraunhæft er að ætlast til að framboð á því sviði sé hér á 

Norðurlandi. 

• símentun sem varðar allmenna matráðs námskeið 

• Sjá svar við 10.  Akkúrat núna er ég atvinnulaus námsmaður.  Ég hef engin efni á að fara á 

námskeið... þó þau yrðu haldin. 

• Sjálsvörn, fleiri fagaðilar í mínu fagi til að spegla málin við, meiri möguleiki til að sækja 

ráðstefnu t.d erlendis og hitta collega og fleira 

• Sjávarútveg, nýtingu auðlinda, nýtingu strandsvæða 

• skapandi greinar 

• Skapandi nám.  Nýja strauma í listnámi frá A til Ö. Sumir af þeim sem eru "leiðandi" í því 

námi í dag og jafnvel stjórna því hér í bæ hafa minna fram að færa en nemendur á 

"frumstigi". Listin er meðfædd og látum ekki pólitík né peninga stjórna, því miður hefur 

það gerst of lengi á Akureyri. 

• Skort á stuttum námskeiðum. 

• Starf mitt er sérhæft og er námið í boði í Reykjavík, og er símenntun nær eingöngu þar. 

Þegar það á við, bíðst það í fjarfundi, sem hefur reynst illa hingað til 

• Starfstengt framhaldsnám 

• stjornun fyrir lengra komna 

• Stjórnun tölvukerfa 

• Stjórnun, rekstur, persónuleg hæfni, samskipti 
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• Stundum henta tímasetningar ekki á námi sem boðið er uppá. ég myndi vilja sjá fleiri 

praktísk námskeið 

• Stuttar starfstengdar námsleiðir í nánu samstarfi við atvinnulífið.  Gott að tengja 

starfsþjálfun inn í námið.  Þyrfti að vera tækifæri til að komast inn á nýjan starfsvettvang. 

• Súludansnámskeið 

• sveiganlegri tími 

• Sænskunám 

• Söguaðferðinna, sjálfstyrkingarnámskeið, markmiðsnámskeið, Að segja sögu, og um leik 

barna í leikskólum,félagsþroska, málþroska, Tvítingi. 

• T,d eins og háskólinn bauð upp á nám fyrir þá sem að eru ekki búnir með studentinn, en 

skilirði að vera 25 ára.. En það var tekið af.. Ég hætti t.d í skóla útaf miklu slysi og ákvað þá 

að jafna mig og bíða þangað til að ég yrði 25 og fara þá í háskóla, en árið sem að ég varð 25 

ára, var það tekið af.. 

• T.d. Námskeið í slökun, heilun og námskeið um kvíða, einelti í skólum, átraskanir o.fl. 

• T.d. starfstengd enska 

• td. menntun varðandi tónlistarkennslufræði. Tónlistarkennar hér fá smánámskeið 1 -2 

daga en allt annað þarf að sækja suður.  Td. hefur fólk ekki getað sótt Mastersnám í 

fjarnámi. Og oftast þarf að sækja fagtengd námskeið suður. 

• Td. tölvunámskeið, meiri fjölbreytni, síðan eru námskeið um bókhald, sparnað, rekstur lítils 

fyrirtækis, heimilis, fara í gegn um fjármálaumhverfið eins og það er í dag, e.t.v. er ég ekki 

alveg´með á nótunum um framboðið og upptalningin litast af mínum eigin þörfum :) 

• Tímaseting námsins hentar oft ekki- kennara hafa lausastan tíma á sumrin. 

• Tónlistarháskólanám 

• tækni/tölvunám 

• Tæknifræði 

• tölvu nám 

• Tölvunarfræði 

• tölvunámskeið 

• Tölvutengda verklega eðlisfræði  Efnafræðitilraunir  Verklega líffræði 

• Upplýsingatækni - margmiðlun - kvikmyndun. Það er rekin sjónvarpsstöð á Akureyri og 

auglýsingastofur auk þess sem það er gríðarlegur vöxtur í tölvuleikjagerð í heiminum 

ásamt gríðarlegum vexti í eftirvinnslu/Visual Effects fyrir kvikmyndir. Þess háttar vinna er 

fyrst og fremst unnin í gegnum tölvur og netið og því hægt að vinna við þetta hvar sem er í 

heiminum, í Los Angeles eða á Ólafsfirði. Munurinn er sá að fólk í LA á auðveldara með að 

sækja sér menntun á því sviði en fólk á Ólafsfirði.   Einnig menntun í ferðaþjónustu (Ég veit 

að hún er á Hólum), hestamennsku með tilkomu reiðhallarinnar á Akureyri, 

landbúnaðarnám og örugglega einhverjar tilgangslausar greinar fyrir þá vilja læra án þess 

að kunna eins og mannfræði, kynjafræði og nútímafræði. 

• Úrvalið er ágætt en námskeið sjaldan. 

• Vantar meiri námsmöguleika tengt nuddi og óhefðbundnum meðferðum til bættrar 

heilsu,eða öllu heldur viðhalds heilsu. Flest þarf að sækja til Rvk. og ferðalög og uppihald 

er mjög DÝRT og ekki á færi venjulegra launþega. 

• Vantar námskeið fyrir félagsþjónustufólk. 
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• veit ekki en ég hef áhuga á að sækja námskeið í Dalvíkurbyggð 

• Veit það ekki ,þar sem ég hef ekkert verið að hugsa um það 

• Verk og tækni greinar 

• Verkfræði og aðrar heilbrigðistengdar greinar eru ekki kenndar 

• Verslunartengd námskeið 

• Vil ekki svara vegna lélegs skilnings á svo flóknum íslenskum orðum sem maður heyrir bara 

í fréttum og bönkum. Þarf helst nánari útskýringu á orðinu námsframboð. 

• Það er aðeins á háskólastigi í Reykjavík 

• það er ekkert framboð 

• það er ekkert framboð á námi á svæðinu sem nítist mér í starfi 

• Það eru ekki nein námskeið í boði fyrir fólk í umönnun sem ég hef séð. 

• Það sem ég vildi læra er ekki endilega það sem ég þarf á að halda 

• Það sem getur aukið möguleika á að koma aftur inn á vinnumarkaðinn 

• Það sem snýr að mér eru stjórnendanámskeið á borð við Dale Carnigie, þau hafa komið 

hingað, en ekki oft. Símey er með nokkur námskeið á sínum snærum 

• það sem tilheyrir minni iðngrein, það er yfirleit á höfuðborgarsvæðinu sem einhver 

námskeið eða endurmenntun er 

• Það vantar ekkert upp á námsframboðið þarf bara vera á betri tíma 

• það vantar nám sem veitir strarfsréttindi, ekki námskeið sem gefur manni ekkert 

• Það þarf að vera meira hér á svæðinu hvað varðar ummönnunarstarf ekki bara að auglýsa 

það sem er í Reykjavik 

• Þarf að sækja næstum alla endurmenntun til útlanda. 

• þarf ekki á frekara námi að halda,get stunað mína vinnu 100% án þess 

• Þarf ýmis námskeið sem hægt er að nálgast á höfuðborgarsvæðinu sem þyrfti að geta verið 

aðgengileg á Akureyri t.d. þar sem umfjöllunarefnið tengist beint starfi manns t.d. nýja 

námsskrá og innleiðingu hennar... alla fræðslu um gagnrýna hugsun í skólakerfinu o.fl. 

• Þau endurmenntunar námskeið sem í boði eru f mína stétt eru flest öll í Reykjavík, hef nýtt 

mér námskeið í Símey ef þau hafa verið . Væri fínt að fá meira af þessum námskeiðum 

norður, jafnvel þa bara með fjarkennslubúnaði í HA 

• Þegar ég var atvinnulaus langaði mig að bæta við þekkingu mína í vefþróun og vefforritun. 

Það var hinsvegar ekkert svoleiðis í boði á Akureyrarsvæðinu fyrir 3 árum þegar ég bjó þar. 

Hefði þurft að fara til Reykjavíkur. 

• Þegar ég var á vinnumarkaði þá fannst mér mjög margt áhugavert í boði í mínu fagi.  Hins 

vegar var ekki alltaf gott að komast af vinnustað þó vilji væri fyrir hendi.   Smátt og smátt 

gafst maður upp að sækja fyrirlestra o.fl. sem voru eftir vinnu. 

• Þekking kennara og færni. 

• Þessar spurningar eru ílla gerðar og ílla úthugsaðar, fólk fer og sækir það nám sem það vill 

þangað sem það vill það sem vantar er ekki námsframboð heldur þyrfti að styrkja ungt fólk 

í að halda áfram í námi og sækja það nám sem það vill læra, taka upp kerfi eins og t.d. í 

færeyjum, leyfa fólki í námi að fá bætur t.d. Það er of miklu mismunað við fólk sem á efni á 

því að læra og fólki sem langar að læra en getur það ekki vegna fjárhags. Það ætti frekar að 

stefna á að þú gætir sérmenntað þig fyrir eitthvað svið á eyjarfjarðarsvæðinu heldur en að 

fá "allt úrvalið" og vera með eitthvað "average" og "fyrir alla" og þeir sem eru búandi á 
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norðurlandi geta þá sótt gott nám annað á dreifbýlisstyrk, fólk hefur líka gott af því að 

skipta um umhverfi 

• Þrívíddarhönnun, hreyfimyndagerð. og allskonar margmiðlunaráfanga. 

• Þurfti að flytja suður til þess að stunda það háskólanám sem mig langaði að læra. Þannig 

það vantar fleiri greinar innan háskólans 

• þýskunám 

• Æ, vantar sérhæfð námskeið sem ekki er raunhæft að bjóða upp á hér á Ak. 

• Öll endurmenntun fyrir fagaðila í snyrtifræði er í höfuðborginni, það vantar hér fyrir 

norðan. 

• öll endurmenntunarnámskeið sem ég hef sótt síðustu 2 ár, utan eins, hafa verið á s-v 

horninu. Fleiri faggreinar en mín finna fyrir þessu og þar er hugsanlega helst vöntun. Mætti 

gera könnun á endurmentunarþörf faggreina innan svæðisins og styrkja endurmenntun í 

samræmi við það. Þjónustusvæðið er allt n-a land innan sumra sviða og því ætti hæglega 

að vera hægt að byggja upp slíkt starf. Einnig hef ég heyrt því hent að vöntun sé á opnum 

verkefnum fyrir atvinnulausa þar sem möguleikar eru á hugmyndavinnu eða nýsköpunar 

smiðjum einhverskonar. 

 

Hvernig námi myndir þú helst hafa áhuga á  - vinsamlegast tilgreindu hvaða. 

• Almennilegt bókhaldsnám 

• Á mínum aldri (62) væri kærkomið tækifæri að fá að njóta hæfileika minna sem ég lagði til 

hliðar sem ungur maður og stofnaði fjölskyldu. Ef það gengur ekki eftir þá veit ég að það 

verður í boði eftir brottför mína héðan. Flestir af þeim sem gangast fyrir spurningalista 

sem þessum vita lítið um hinn andlega heim, enda ung að árum og þurfa sinn tíma :-) 

• Á vart við, er sjálf í háskólanámi til útvíkkunar á starfssviðum. 

• bifvélavirki eða tölvunarfræði 

• bifvélavirkjun 

• Bókari - ritari - grafísk miðlun 

• bókasafnsfræði 

• Bókband var aðeins birjaður í því 

• Bókhalds námskeið, .. næringarfræði fyrir matartækna. 

• CCNA (Cisco Sertified Network Administrator) 

• Efnafræði 

• Einhvers konar stjórnunarnámskeið 

• Eins og að framan sögðu meira flæðandi til að hækka í tign. 

• Eins og áður sagði á ekki við. 

• Eitthvað í sambandi við verslun og eða snyrti fræði 

• ekkert starfsnám. ýmiskonar frístundanámskeið, þegar tími gefst til 

• Endurmenntun á sérsviði í hugvísindum 

• er ekki að fara á námskeið er að eldast 

• Er i nami 

• Er í háskólanámi nú þegar 

• Er í námi í VMA 
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• Er orðin of gömul nenni ekki að leggja það á mig 

• ég er í háskólanámi 

• Fer að hætta vegna aldurs 

• Félagsliðanám 

• Fjölbreyttara meistaranám 

• Flest allt að ofangreindu.. 

• Framhaldsnám í háskóla 

• Framhaldsnámi ofan á kennaranám mitt sem stuðlar þó að öðru en að styrkja stöðu mína 

innan grunnskólans! T.d. nám í fullorðinsfræðslu sem bara er við HÍ núna. 

• Get merkt  við fleira en eitt t.d.líka undirbúning vegna frekari nám. 

• Hagnýt menntun sem nýtist í margs konar störf. Stjórnunarnám. 

• Háskóla 

• háskólabrú.. er í því 

• Hef ekki svör á reiðum höndum en nýjar stefnur í kennslu og skólamálum eru góð byrjun. 

• Hef möguleika á að fara í áframhaldandi nám við HA. 

• Hef svosem ekki hugsað alveg í botn hvað það gæti verið. Hef áhuga á svo mörgu. 

• Hefð áhuga á að læra betur á tölvu og möguleikana sem tölvur gefa á ýmsum sviðum. 

• hótel og veitinga. eins og að vinna í mótoku á hótel og meira um tungumál, og 

ferðaþjónustu. 

• Hvaða er í boði fyrir fólk sem á eftir að vera nokkur ár á vinnumarkaðnum og hefur litla 

mentunn að baki en  reynslu af vinnumarkaðnum í 45 ár? 

• Hönnun og miðlun upplýsinga 

• Hönnun. 

• í kennslufræðum og uppbyggingu nemenda og starfsfólks í grunnskólum... 

• íslensku 

• Kannski e-ð sem nýtist núverandi atvinnu og kæmi til launahækkunar 

• Klára stúdentinn og fara í háskóla. 

• Komast inn í háskólann og klára þar nám 

• Komast í háskóla 

• Kvikmyndagerð - margmiðlun - visual effects. 

• Langar að sækja námskeið varðandi pípulagnir til að geta fyllst með nýjugum sem eru að 

koma inní geiran og svo er upprifjun alltaf góð 

• Leiðbeinendur í tungumálum,tölvu,handverki,heilsurækt. 

• Listnám 

• ljósmyndun, ferðamálafræði, 

• læra að stinga rétt út mokstur á skít 

• Löggiltur bókari. 

• Mastersnámi í náms- og starfsráðgjöf. 

• mat á námi sem búið er þannig að hægt sé að nýta það sem hluta að viðbótar/nýu námi 

• Matsveinn 

• meiri þekking á loðdýra rækt er hvergi kend á íslandi 

• Meiru háskólanámi 

• mér finnst vanta að maður geti hakað við fleiri en eitt ég vil líka haka við nr 5 
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• microsoft gráður 

• Myndvinnsla, ljósmyndun, köfunarnámskeið 

• Nám eða námskeið, fyrirlestrar og annað sem tengist leikskólastarfi, það sem hægt væri að 

læra með aðstoð fjarfundarbúnaðar. 

• Nám sem bæði veitir réttindi og líka styttri námskeið sem almenningur tæki þátt í. 

• nám sem myndi færa mér hærri laun 

• Nám til fjölbreyttari tómstundaiðkana 

• nám varðandi fjallamennsku og útivist. 

• námi til að auðga andann 

• Námskeið í landgræðslu og skógrækt 

• Námskeið í mínu fagi, garðyrkjunni, etv fjarnám, eða hér á þessu svæði 

• Námskeið sem hjálpa fólki í mismunandi störfum, td námskeið í excel og öðru slíku. 

• Námskeið sem lúta að áhugasviði utan vinnu, fólk verður glaðara og þar með betri 

vinnukraftur. 

• Námskeið sem nýtast mér beint í vinnunni sem er  mjög fjölbreytt kennsla fatlaðra 

ungmenna, bæði bókleg og verkleg 

• námskeið sem styrkir mig í mínu starfi 

• Náttúrulækningar, eins er lítið um fyrirlestra og námskeið í grafískri hönnun í boði fyrir þá 

sem eru með menntun. 

• rafiðnar 

• Sérhæfð námskeið eða nám sem hæfir minni starfsgrein 

• sjá svar við sp. 11 

• Sjálfsefling Tölvunám 

• skapandi greinar sem nytast til starfs 

• Skipstjórnarnám 

• skrifstofu og bókunarstörf 

• smíðar 

• Starfstengt námskeið 

• Stjórnun og mannauðsmál 

• Stjórnun, rekstur, persónuleg hæfni, samskipti 

• Stutt hagnýtt nám sem styður mig í því starfi sem ég er í. 

• Stutt hagnýtt sérhæfð námskeið sem miða að aukinni færni í því sem ég geri. 

• stutt námskeið sem nýtast mér í vinnunni, s.s. ferðaþjónustutengd 

• Stutt námskeið, sem viðhalda kunnáttu og hvetja til nýjung. T.d. á sviði stjórnsýslu, 

samskipta ( erlendra og innlendra), ferðaþjónustu o.fl. 

• Stutt upprifjunarnámsekið á háskólastígi 

• stúdent 

• T,D meirapróf ,vinnuvélaréttindi. 

• t.d garðyrkjunám 

• T.d. lögg. fasteignasala. Verðbréfamiðlun og fl. 

• t.d. rekstur lítilla fyrirtækja, fara yfir reglugerðir, leiðbeina um ferlið. 

• t.d. skrifstofu nám 

• Tannlæknanámi 
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• Til að viðhalda andlegri getu og hugsun. Tungumál, þjóðfélagsmál, réttindi fyrir 

eldriborgara og aðra. 

• tónlistarnám 

• Tungumála námi og t.d. ljósmyndun 

• Tungumálanám sem gefur manni kost á að tala málið, ekki flókin málfræði eða stafsetning 

• Tungumálanámskeið 

• tungumálanámskeiði 

• tölvu vinnsla ýmiskonar svo sem autodesk forritinn og þá helst inventor ..  forritunar 

grunna java og fleira 

• Tölvufræðsla fyrir fólk sem komið er á miðjan aldur, góður starfskraftur og samviskusamur 

en "hræddur" við tæknina og tölvur. ATH að bókunarkerfi sem og önnur þau kerfi sem 

notuð eru í þjónustu s.s. flug, bílaleiga, hótel o.þ.h. þyrftu að vera aðgengileg á 

námskeiðum svo þeir sem ekki hafa kynnst þessu, eigi þess kost að sækja um og FÁ vinnu 

sem auglýst er - en "tölvukunnátta er nauðsynleg" gildir. Þeir sem ekki kunna á þessi kerfi 

eru þar með ekki samkeppnishæfir við þá sem kunna á tölvur og forrit, þótt að öðru leyti 

séu góðir starfsmenn. 

• tölvunám þýsku talnám 

• Tölvunámskeið 

• Umfram allt að það sé lokapróf í áfanga til að sýna hversu vel eða illa viðkomandi stendur 

sig á námskeiði.  Munnleg umsögn er of hlutlæg 

• Umönun  fatlaðra.:) 

• vantar ekki meira nám 

• Varðandi olíuvinnslu 

• Vefforritun, almenn forritun 

• Verkefnasstjórnun (er nú þegar í boði) 

• Við þessari spurningu hefði ég viljað geta merkt við fleiri möguleika,ekki bara einn. 

• Viðbót við mitt nám. 

• Viðhalda framþróun í tölvunotkunn til fulls 

• ýmis námskeið sem ykju fjölbreytileika og þekkingu í daglegu lífi. 

• Ýmis stutt endurmenntunarnámskeið tengd mínu fagi. 

• Það vantar sárlega námskeið og eftirmentun í okkar fagi þetta hefur verið betra í 

byggingjageiranum hvernig sem á því nú stendur 

• Það þarf líka að huga að starfslokum og hvað þá. 

• Þyrfti  á sérnámi í tölvunotkun, hef notfært mér námskeið hjá S'IMEY, en langaði í meira 

 

 

Hvernig nám varstu með í huga? 

Þátttakendur í matvælaiðnaði, landbúnaði eða sjávarútvegi: 

• Almenn störf á rannsóknarstofum. 

• Atferlisþjálfun 

• Atferlisþjálfun og fleira sem tengist sérkennslu barna 
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• bankamannaskóli-hásetaskóli-ritaraskóli 

• Bókhald 

• Bókhaldsnámskeið ýmiskonar 

• Bókhaldsnámsskeið 

• Byggingarfræði 

• ekkert sérstakt 

• Ekkert sérstakt, bara alltaf gott að skoða þá möguleika sem í boði eru 

• enga 

• Ferðaþjónusta 

• Félagsráðgjöf 

• Ganga á Mars 

• Greinar sem nýttust riturum á sjúkrahúsum. Ekki bara læknariturum, líka móttökuriturum 

og deildarriturum. Þeir síðarnefndu sinnu skjólstæðingunum sjálfum ekki bara pappírunum 

þeirra. 

• Handverk 

• Háskólabrú 

• Hef áhuga á Matsveininnum 

• iðnmentun 

• Iðnnám alskyns 

• Kennsla barna með sérþarfir inni í grunnskólunum. 

• Leirkeranámskeið. 

• listgreinar,í keramik-Lýðháskóli á Íslandi vantar 

• Ljósmyndanám 

• ljósmyndun 

• Læknaritara 

• Löggylltur bókari 

• Markaðs og sölumál 

• Matreiðsla 

• matreiðslu (fullt nám). Ekki bara Grunnnám matvæla og veitingagreina 

• matvæla og heilsutengd fræðsla 

• meirapróf sem kostar fullt af peningum 

• nám í bókhaldi, rekstri. markaðssetningu 

• Námskeið sem varðar börn með sérþarfir. 

• Náskeið sem tengjast iðnaði, samgöngbótum, þjónustu t.d. verslunarstörf- afgreiðslu 

(vantar fagmennsku þar á þessu svæði)náskeið sem eru stutt og hnitmiðuð tengjast beint 

inn í atvinnulífið á svæðinu. 

• niðurlagning og niðursuða, Alhliða matvælanám. 

• Nuddnám 

• samlestur íslendingasagnanna,  hlusta á tónlist 

• sérhæfingu- nýjungar  innan míns starfssviðs. 

• Sjálfseflingu, framsögn 

• Sjúkraliðanám 

• skartgripa smíð,járnsmíði, 
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• Skrifstofu/tölvu 

• Stjónunar 

• Stuðnignsfulltrúi í framhaldsskóla Tengt atninnuþjáfun og námskeið fyrir fólk sem starfar 

með fólk með geðsjúkdóma 

• stuðningsfulltrúa 

• stutt hagnýt námskeið 

• Stutt námsekið á háskólastígi 

• Styrkingu í starfi. Fræðsla sjálfstyrking framsögn mannlegsamskipti Hvernig tekur maður á 

erfiðum einstaklingum ( hef farið á 1 svoleiðis námskeið hjá H A ) Mórall á vinnustað.Að 

standa með sínum vinnustað Að bæta umhverfi sitt. 

• T.d eitthvað fyrir félagsliða (styttra)   eitthvað sem að veitir manni grunn til að fara að 

kenna eða sjá um sérkennslu í 1-3 bekk í grunnskólum. 

• T.d. námskeið sem veita réttindalausum styrk til að eflast í starfi og hækka laun sín. 

• t.d. sjúkraliðanám 

• Tannlæknanám 

• td í sambandi við fatlaða 

• tja veit ekki 

• Tækniteiknun 

• tölfunamskeið 

• Tölfunámskeið. 

• Tölvur 

• Upplýsingarfulltrúi eða kynninga/viðburðastjórn 

• Varðandi mitt fag - iðnmenntun. 

• verknám 

• Vélar. 

• vinna með fólk og þess háttar. 

• Væri allveg til í námskæð tildæmis nudd eða snyrti námskeið. Og væri hægt að fá styrk til 

að borga eitthvað af þessu niður. 

• ýmsu námi sem svo sem, stærðfr.tungumál,íslensku og sjálfstyrkingarn. 

• það sem snír að loðdýrarækt 

• þroskamöt og sérhæfingu í starfi 

 

Hvernig nám varstu með í huga? 

Þátttakendur í iðnaði og veitum: 

• aukin menntun í sjúkraflutningum 

• Á ekki við mig sem ellilífeyrisþega 

• Boranir 

• bókasafnsfræði 

• Bókasafnsfræði. 

• comtia a+ eða sambærilegt tölvunám 

• dettur ekkert í hug í fljótu bragði 
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• Dýralækningar 

• einga í augnabliki 

• Eitthvað félagslegt. 

• Eitthvað tengt kjötiðn 

• Eitthvað tengt t.d. sérkennslu. 

• ekki með nám í hga nú 

• Er millistjórnandi á vinnustað og finn þörf til að styrkja mig í því starfi. 

• Er t.d á félagsliðabrù ì Sìme 

• Ég er með styttri námskeið í huga, td.  Efla tungumálakunnáttu, bókhalds- og ritaranám,  

gera mann hæfari í því sem maður kann eitthvað í. 

• Ferðamálafræði 

• Fjölbreytileg námskeið. 

• Grunnnámskeið fyrir ófaglærða um meðferð og nýtingu matvæla í fyrirtækja - og 

stofnanaeldhúsum 

• Hef ekki hugsað út í það 

• Hnitmiðuð námskeið í t.d. forritun eða vefsíðugerð fyrir þá sem eru að byrja og ekki síður 

fyrir þá sem eru að mennta sig sjálfir á þessum eða öðrum sviðum en þurfa aðstoð góðra 

kennara samhliða nýtingu á vefkennslu eins og t.d. linda.com og cbtnuggets.com. ég hef 

notað mér þessa miðla en er stundum stopp af því að ég þarfnast nánari útskýringa á 

einstökum atriðum og eins bara almennan stuðning. 

• Hvers kyns handmennt 

• Iðjuþjálfun Félagsliða 

• Iðnnám í listgreinum/hönnun. Arkitekt / stílistanám eh á þeim nótum. 

• Ímark er duglegt að auglýsa spennandi fyrirlestra sem maður á ekki auðvelt með að sækja 

suður og eins hef ég áhuga á náttúrulækningum. 

• Listgreinanam t.d. tengt leik- myndlist 

• matargerð og bakstur sem miðar að sérfæði 

• Matvælaframleiðslu 

• Málmsmíði. 

• MCSA (Microsoft certified server admin...) 

• nám í ummununarstörfum 

• Námskeið um menningarstofnanir t.d. Rekstur þeirra og öflun fjármagns 

• sem hæfir getu og áhuga 

• sérnámskeið tengd skólkerfinu og þjónustu við börn með sérþarfir. Eins og ART, skipulögð 

kennsla, kröfuharðir nemendur í skólaumhverfinu og fleira í þeim dúr 

• sjúkraflutninga 

• skráningu, móttöku 

• Stjórnun og tæknigreinar 

• Sölumennsku/markðs.  Bílasöluréttindi  og fl. 

• T.d. rólegt nám fyrir fólk yfir þrítugt sem tekur mið af reynslu og er ekki miðað við að 

kunna eitthvað fyrir sér í greinum sem hafa ekki vægi í starfinu sem stefnt er á, þeas mjög 

sérmiðað og gefur réttindi. 

• Tilheyra starfsgreininni 
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• Trefjaplastiðn 

• Tölvunámskeið 

• Um gólfhita, sprinklerkerfi og námskeið í þessum dúr og einnig námskeið í starfsrekstri og 

bókhaldi 

• Veit ekki hvað ég vil 

• Veit það ekki enn sem komið er. 

• Viðskiptanám/verslunarnám 

• vinnuskipti, deildarskipti 

• Þjálfun á t.d. launakerfi eða sér hæfð bókhaldskerfi 

 

Hvernig nám varstu með í huga? 

Þátttakendur í verslun og þjónustu 

• að vinna með fólki 

• allt aukalegt í snyrtibransanum 

• Allt er viðkemur tölvunámi .t.d. exel, word o.fl. 

• Allt sem viðkemur heilsu og líkamsrækt 

• Allt tengt flugvelli 

• Alvöru skrifstofu/tölvunám  Einnig námskeið sem snýr að meðferðarfulltrúa, félagsráðgjafa 

eða öðru slíku sem snýr að því að hjálpa ungu fólki sem hefur villst af leið 

• Áætlunar- og verkefnastjórnun 

• Bara allt sem tengist starfi á leikskólum. 

• bifvélavirkjun   vélvirkjun 

• Bifvélavirkjun.  Bílasmíði.  Bílamálun. 

• bílatengt 

• Bókari 

• Bókhald - fjármál oþh 

• bókhald og fjármál 

• Bókhaldsnám/námskeið 

• CompTIA, MCSA o.þ.h. 

• Eitthvað í sambandi við fyrirtækjarekstur 

• ekki viss en eitthvað spennandi, veit það þegar ég sé það. 

• Endurmenntun á heilbrigðissviði  Bókhald / sérhæfð skrifstofustörf 

• Enskukennslu 

• er ekkert með í huga. 

• er sem stendur á námskeiði í bókhaldi  vildi komast í java forritun og autodesk forritum 

eins autocad og inventor og maya og 3dstudiomax. 

• fá tækifæri til að kynnast möguleikum I-pad og fl. nýjungum 

• flugnám 

• flugvirkjun 

• Flutningastjórnun 

• Fræðslu um mismunandi fötlun barna og þroska frávik. 
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• föndur og máling 

• Góður vinnuandi og samvinna,Að lesa launaseðla og vera meðvitaður um launin 

sín.,Vinnustellingar og öryggi og hollustuhættir á vinnustað. Að læra að standa með 

sjálfum sér,Réttindi og skyldur á vinnumarkaði. 

• Hef ekki sérstakt í huga.. en gæti verið gott að fá réttindi þar sem maður myndi hafa 

forgang á vinnumarkaðinum, með hnitmiðuðu námskeiði. Finnst skólar í dag vera orðnir 

allt of víðtæknir 

• Hljóðvinnslu & Kvikmynda námskeið sem sem myndi sérhæfa sig bæði í upptökum í 

studio/tónleikum og vinnsla í hljóði fyrir t.d. kvikmyndir og þætti og jafnvel tölvuleikjum 

• iðjuþjálfun eða þroskaþjálfa 

• Iðnaðarnám. 

• Iðntengt tölvunám 

• Klæðskeranám-fatahönnun 

• Kokkinn 

• Kvikmyndagerð, ljósmyndun, hugbúnaðagerð (Raspberry PI), 

• léttan iðnað 

• Litunarfræði eða eitthvað álíka. (efnafræði / fatalitun) 

• Læra á rennibekk 

• Lærlingsstöðu sem höggmyndasmiður, eða listmálari. Lærlingsstöðu hjá fyrirtækjum eins 

og Geimstöðinni í grafískri hönnun. 

• Mastersnám í félags- eða hugvísindum 

• Mastersnám í framkvæmdafræði eða skipulagi 

• málmiðn 

• myndlist 

• námskeið sem fjalla um hvernig hægt er að mæta börnum og ungu fólki. 

• námskeið sem kemur þér að notum við þá vinnu sem þér langar að sinna án þess að þurfa 

að taka fullt að aukafögum sem nýtast þér svo ekki neitt 

• Náttúru-og auðlindafræði. Tölvunám. 

• Rafvirkjun 

• Rannsóknir, læknanám, sálfræðinám, art therapy 

• rekstri smáfyrirtækja, markaðsetning á netinu 

• Reyndar spurning um þjónustu og stjórnun 

• Sérhæft nám til viðbótar fyrri menntun 

• Sérmenntun vegna tækninýjunga í málmiðnaði 

• Sjá 13. svar 

• skrifstofu og bókunarnám 

• Starfsenduhæfing norðurlands hjálpaði mér þegar mér var kippt af vinnumarkaðnum eftir 

slys. Í dag er ég búin með Félagsliðann í fötlun og öldrun og er á Listnámsbraut í VMA 

• Stefni á háskólanám,óvíst nákvæmlega hvaða grein 

• stjórnun 

• Sölumannanámskeið 

• T.D ljósmyndanám 

• T.D macrosoft próf 
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• t.d. mætti vera með tákn með tali árlega, og fleiri slík námskeið 

• talmeinafræði, félagsráðgjöf. 

• Til dæmis tungumálanám (réttindanám). 

• tungumálanám, listgreinanám 

• tölvu 

• Tölvu og forritunar námskeið 

• tölvunámskeið.Hef starfað við matreiðslu í fjörtíu ár og hef áhuga á að skipta um 

starfsvettfang en er ekki viss um hvað það skal vera 

• Veit ekki, get ekki svar thvi beint EN eg veit thad thegar eg se thad :) 

• viðbót við diplomanám í myndlistaskólanum á Akurureyri sem gæfi sömu launaréttindi og 

BA próf. 

• viðbót við mitt nám 

• Vöruhönnun 

• Ymislegt sem varðar okkar fag 

• ýmis konar tómstundaiðkun, tungumálanám og þ.h. 

• Þjálfun sem veitir möguleika á fjölbreyttu starfsvali þar sem starfsframboð er mjög 

takmarkað fyrir millistétt. 

 

 

Hvernig nám varstu með í huga? 

Þátttakendur í opinberri þjónustu 

• hundaþjálfun fyrir þjónustuhunda handa t.d. blindum eða fötluðum aðilum  - 

táknmálsfræði  - þýðandi/túlkur Að takast á við erfiða skjólstæðinga 

• Aðstoð hjá tannlækni,eða móttökuritari. 

• Allt er varðar tækniþjónustu við tæki sem notast í heilbrigðisþjónustu. 

• Allt sem endar með réttindum, en ekki viðurkenningarskjali sem er með öðrum orðum 

klapp á öxl fyrir (mis) vel unnið verk!! 

• Allt sem viðkemur orkugeiranum 

• Atferlisþjálfun. 

• bókasafnsfræði, námsráðgjöf og háskólanám í íslensku. 

• bókhald 

• búin að svar 

• Ef ég gæti leitað eftir flutningi í starfi vildi ég fá að vita hvað í boði væri innan fyrirtækisins 

sem hentaði mér. 

• Efnafræði eða önnur rannsóknarvinna 

• Einhvers konar nám tengt riturum á heilbrigðissviði. 

• Eitthvað fyrir þá sem sinna heilbrygðisþjónustu 

• eitthvað matvælatengt 

• Eitthvað tengt minni menntun, sjúkraliði 

• Eitthvað umhverfistengt 

• ekkert ákveðið 
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• ekkert sérstakt 

• Ekki alveg viss 

• ensku og stærðfræði 

• Er félagsliði og vildi gjarnan fá framhaldsnámið sem boðið er upp á í Reykjavík hingað 

norður. 

• Er í athugun 

• Er í námi :-) 

• Excel fyrir lengra komna.  Einnig væri gaman ef boðið væri upp á námskeið í Oracle-

ríkiskerfinu. 

• fer eftir ymsu? 

• ferðamálafræði, bókhald, tungumál 

• Ferðamálafræði, Hótelrekstur, 

• Fiskeldi 

• Fjármál 

• Fjölskylduráðgjöf 

• Forritunarnámskeið, verkleg eðlisfræði og stærðfræði 

• Forvarna 

• Framhald á sjúkraliðann 

• framhald í félagsliðanum eða sem tengjist fötlun 

• Framhaldsnám á háskólastigi 

• framhaldsnám við háskólann 

• fræðsla un umönnu fatlaðra 

• fyrir lesblindu 

• garðyrkja, 

• garðyrkjutengt 

• Grunn námskeið fyrir eldra fólk til að nýta nútímatækni s.s.  snjallsíma, garmin 

leiðsögutæki, samskiptasíður, myndavefi s.s. flickr og líkt 

• Hagnýtt, starfstengt nám til að auka möguleika á starfi í fjölmiðlun (dagskrárgerð í útvarpi). 

• Handverk ýmisskonar 

• HÁRGREIÐSLU 

• háskólabrú eða málmsmíði 

• Háskólanám 

• Hef mest gaman af að þroska þá listrænu hæfileika sem hugsanlega blunda í mér, bara 

njóta. 

• Heilbrigðistengd námskeið 

• heimspeki,sálfræði, aðlögun að efri árum o.svo framvegio.s.frv. 

• Hljóð og myndvinnslu 

• hljóðsmiðja 

• iðntölfur 

• innan heilbrigðisgeirans endurmenntun, námskeið, fyrirlestrar 

• Ipad, snjallsíma, tölvur, og önnur þau tæki og tól sem eru að riðja sér til rúms t.d. í kennslu 

• Í tengslum við mitt starf 

• Járnsmíði, suðunámskeið,uppgerð gamallatrébáta 
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• Jóga 

• kennara 

• Kerfisfræði 

• Kerfisfræði, Tölvunarfræði 

• klæðskerasaum til dæmis eða bólstrun 

• Kondidor 

• landbunað 

• list og verkgreinar 

• listnáms kursar 

• Ljósmóðurnám 

• Mannauðsstjórnun o.fl. 

• Mannauðsstjórnun, fjármálastjórnun, gæðastjórnun 

• Markaðssetning 

• Mastersnám 

• Matreiðslu 

• matreiðslunámskeið sem vinnuveitandi greiddi 

• matreislunám. 

• mig langar að vinna tildæmis i banka og eg þarf tölvuþekkingu 

• N / A 

• Nálastungur, kinesio taping 

• Nám á sviði grafískrar hönnunar 

• Nám í HA eða fjarnám við HÍ. 

• nám í sambandi við landbúnað 

• Nám sem hentar með vinnu 

• Nám tengt ákveðnum störfum, t.d. fjármálum, og öðrum hlutum í rekstri 

• Nám/námskeið tengd fólki með fötlun 

• Námskeið fyrir háskólamenntað fólk t.d. hjúkrunarfræðinga og kennara. 

• Námskeið í rekstri sem gæti nýst bæði fyrirtækjum og stofnunum. 

• námskeið í ýmsum listgreinum 

• Námskeið tengd fjölmiðlafræði 

• Námskeið tengd viðtalstækni, sálfræði o.fl. 

• Námskeið um fjármál 

• Nánast hvað sem er. 

• Norskunámsk 

• nudd, 

• Nuddkúrsar sem ekki eru heill skóli. Ýmsar óhefðbundnar meðferðir. 

• Nuddnám 

• núna þarf ég á námi í lausnarmiðaðri hugmyndafræði að halda. 

• oliu boranir á hafsvæði 

• pass 

• Rafmagn, kælitækni, málmsuða eða annað slíkt. 

• rekstur 

• Sálfræði 
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• Sálgæsla 

• Sem snyr að minni vinnu, er i reglubundinni fræðslu og nami varðansi hana. 

• Sem tengist starfi í öldrun 

• Sem tengist stjórnun þá samskiptum við undirmenn ásamt samskiptum við foreldra og 

aðra með koma að bönunum í leikskóla.  Einnig vil ég sjá námskeið hvernig maður getur 

séð ef barn verður fyrir ofbeldi eða kynferðisbroti heima fyrir 

• sérgreinanámskeið tengd öldrunarhjúkrun 

• Sérkennsla eða talmeinafræði 

• Sérkennslu, málörvun, kennsluréttinda t.d. 

• SIMEY sem byrjun á námi og Iðnnám í framhaldi af því 

• sjávarútveg 

• sjúkraliðabrú 

• sjúkraþjálfun 

• skólaliði , leikskólaliði 

• skrifstofunám 

• Smiðir 

• Smíðar 

• Snyrtifræði 

• spurning 

• Stjórnun, rekstur, persónuleg hæfni, samskipti 

• Stjórnun, verkefnastjórnun, tímaskipulag, mannauðsstjórnun, stefnumótun o.þ.h. 

• Stutt nàmskeið fyrir ófaglærða sem vinna ummönnunarstörf. 

• Stýrimannaskóli 

• svæðanudd, dáleiðslu 

• T.d aukuð úrval á Diplómanámi, á sérhæfðum sviðum, Væri hægt að bjóða upp á þau t.d. í 

samvinnu við HÍ eða HR 

• T.d til rafsuðu og litlar bílaviðgerðir. Starfsmenntun í járnvinnu. eins og rennismíði og 

þessháttar. Er með fleiri hugmyndir. 

• T.d. Bókasafnsfræði 

• T.d. Félagsliða 

• T.d. oft fundist vanta stuðning/fræðslu við starfsfólk sem sinnir heimaþjónustu við fatlaða 

s.s. hugmyndafræði, samskipti við aðstandendur (sem oft á tíðum geta verið mjög 

ósanngjarnir (þarf að þjálfa starfsfólk í að taka aðfinnslum og nýta þær á réttan hátt - til 

gagns) - án þess að taka inn á sig ósanngjörn orð og gjörðir viðkomandi, valdefling - hvað 

er það? ................. 

• t.d. stjórnun (en ég veit það hefur stundum verið í boði) 

• tamningar, reiðmennska og/eða reiðkennsla, járningar öllu sem við kemur hestum nám í 

samstarfi við Hóla eða Hvanneyri og hestamannafélagið/félögin hér fyrir norðan 

• Td lesblindu 

• tengt vinnu 

• tolvur 

• Tónlistartengt 

• trésmíði  handverk  iðnmenntun 
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• tungumálanám 

• tungumálanámskeið 

• tölvu 

• Tölvum 

• Tölvunám 

• Tölvunám eða stutt námskeið í markaðsmálum 

• Tölvunám í einhverji mynd 

• Tölvunámskeið,   Norðurlandamàl 

• Undirbúningur og þjálfun fyrir ófaglærða í leikskólum. Grunnupplýsingar í 

kennsluaðferðum, kynningar á stefnum. Grunnpakki. 

• varðandi aðstoðavinnu fyrir arkitekta eða verkfræðistofur, kennsla á teikniforrit ,.... 

• varðandi vinnuna 

• veit ekki, kannski einhvernskonar leiðbeinandanám. td. stuðnngur fyrir þá sem þurfa 

utanaðkomandi aðhald, vegna fíknar, eða andlegra erfiðleika 

• Veit svo sem ekki 

• Veit það ekki ennþá 

• Veita betri umönun 

• verkefnastjórnun 

• Verkfræði 

• verslunarstjórnun/mannauðsstjórnun 

• Vélsmíði 

• Vélstjórnun 

• viðskiptanám, bókaranám 

• Viðskipti verslun 

• Ýmiskonar tölvunámskeið 

• það er margt sem snýr að handverki og sérhæfðum tölvutökum 

• Þar sem að ég er nýkomin út í lífið og er að reyna að sjá um mig sjálf þá hefði ég viljað betri 

kennslu á bankamálum-sérstaklega bankatungumálinu, pólitíkinni því ég myndi vilja kjósa 

en ég skil þetta enganveginn svo ég gerði það ekki. Svo ætti að vera góð fræðsla á 

peningamálum. þetta eru þrjú atriðið sem mér finnst skipta máli fyrir mig að skilja akkúrat 

núna. En ég bara geri það ekki eftir einn vetur upp úr 15 ára gamalli bók fyrir 4 

arum.Kannski er það betur kennt í framhaldsskóla. Ég bara hef ekki efni á honum, íbúð, bíl 

og sjálfri mér. 

• Þjálfun í fyrirlestri 

• öldrunarþjónustu félagsstarf handverk ofl. 

 

Hvernig nám varstu með í huga? 

Þátttakendur í fræðslustarfsemi, menningar- og íþróttastarfsemi 

• Allt sem tengist kennslu í grunnskóla. 

• Allt sem tengist ummönnun 

• Auka sérþekkingu mína á námi barna, lestrarörðugleikum og fleira í þeim dúr. 
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• bifvélavirkjun eða eittkvað teingt vélum 

• Bókasafnsfræði  Þýðingar 

• CCNA (Cisco Sertified Network Administrator) 

• Eitthvað í kynni við skíða- og snjóbrettakennslu. 

• Eitthvað sem nýtist við kennslu eða fræðslu 

• Eitthvað sem snýr að geðfötluðum 

• eitthvað smá í tré eða járn  út skurði 

• ekkert, er orðin of fullorðin, og langt að keyra til Akureyrar 

• endurmenntunarnámskeið að öllum toga, sem snýr að matreiðslu 

• Enskunám, tölvunámskeið. 

• Ferðamálafræði 

• félagsliða 2 

• félagsliði 

• Fjölskylduráðgjöf eða aðra ráðgjöf í félagsþjónustu 

• Geimfaranám 

• glernámskeið 

• Gott væri að fá meira af námi og náskeiðum fyrirn þá aðila sem vinna að ráðgjöf að ýmsu 

tagi 

• Gull og silfursmíði 

• Handritsgerð 

• háskólabrú 

• Háskólanám 

• Hef þegar nýtt mér nám til að skipta um starf, stuðningfulltrúanám 

• heisu gæslu dvalarheimili 

• húsgagnasmíði 

• Innanhúshönnun 

• Kennsla í íslensku sem annað tungumál 

• Kennslufræði ýmiss konar t.d. kennsluaðferðir og notkun námsgagna. 

• kokkur 

• Kvikmyndagerð, ekki byrjendanámskeið þó. Einnig tæknivinnsla varðandi kvikmyndagerð, 

td kvikmyndataka og notkun forrita við kvikmyndagerð. 

• Landbúnaðar tengt 

• langar að vinna með börn sem hafa átt erfitt uppdráttar )drykkju, vímuefni o.sfr. 

• Leiðsögunám 

• Ljósmóur 

• Læknaritun 

• Markþjálfun, hugræna atferlismeðferð, verkefnastjónun... 

• meiri serhæfingu i malaraiðn 

• microsoft gráður 

• montessori stefna í uppeldi og menntun 

• Mynd og handmennt 

• Nám sem starfi mínu sem kennara... hvort sem er í kennslufræðum eða þeim faggreinum 

sem maður kennir. 
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• Nám sem tengist stjórnun 

• Nám sem veitir manni réttindi til aukina tekna. 

• námskeið eins og akureyrarbær var með á árum áður þegar maður hækkaði um launaflokk 

eftir það,fjölbreytt námskeið 60-100klst. 

• Námskeið sem beinist að viðburðaskipulagningu og skapandi greinum. 

• Námskeið sem nýtast í endurmenntun kennara. 

• Námskeið tengd tómstundum, smíðum, íþróttum og útivist. 

• Námskeið um heilsu og næringu, förðun, snyrtifræði, efnafræði. 

• Námsleið sem miðar að því að efla frjóa skapandi hugsun og styrkja þannig sjálfsmynd 

nemenda. Við það opnast Þeim  leið til þess að taka þá í virkri lausnaleit og framsetningu 

hugmynda varðandi ýmisleg samfélagsleg vandamál. 

• Ódýrt tölvu- og skrifstofunám, ritlist, myndlist 

• Photoshop, Illustrator, Open Water köfunarnámskeið 

• Ráðgjöf 

• Sérkennsla eða talmeinafræði 

• Sem tengist minn vinnu 

• Sérhæfð tölvunámmskeið. 

• Sérnámi varðandi hljóðfræði, hljóðhönnun, hljóðeinangrun og hljóðvist. 

• sjá áður 

• sjálfstyrkinganámskeið, stærðfræði, enska. 

• sjukraliða/hjúkrun 

• Sjúkraliða 

• skrifstofunám 

• Starf ritara í móttöku - ekki heilbrigðisritara 

• stjórnun tölvukerfa 

• studentsprof og grafisk honnun 

• svæðaleiðsögn 

• T.d. tölvutengd námskeið fyrir tölvusauði 

• Tengt stjórnun 

• Tungumál 

• tungumál - bókmenntir - siðmennt - trúarbrögð matreiðsla - 

• Tungumála náskeið 

• Tungumála, frönsku, ensku 

• tækniteiknun 

• Tölvu. 

• Tölvunám t.d. 

• Tölvunám, bæði almennt og það sem viðkemur að kynna sér ný tölvukerfi. 

• Tölvunámskeið til að bæta starfsmöguleika þar sem ég er nokkuð aldraður og ekki alinn 

upp við tölvur. 

• Tölvutengt nám til að auka færni mína í tölvunni í vinnunni. 

• Umönnun á slysstað eitthvað því tengt 

• Varðandi ljósmyndun og vinnslu mynda  Varðandi handmennt 

• Varmaendurvinnslu eða orkunýtingu 
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• veit ekki 

• Verkefnastjórnun, mannauðsstjórnun, upplýsingatæknigreinar, 

• véla 

• við tölfulestur á velum og tækjum og bilunargreiningu neð tölfum og aðrar nýungar í þeim 

málum 

• Viðurkenndur bókari og grafísk miðlun 

• Vín námskeið, þjónustunámskeið í sambandi við ferðaþjónustu 

• Ýmis forrit sem hægt væri að nýta betur ef væri stutt námskeið. Gæti nefnt eitt t.d. eins og 

Outlook sem hefur mikla möguleika til frekari nýtingar 

• Ýmiskonar nám tengt fötluðum börnum 

• Þrívíddarhönnun, hreyfimyndagerð, ljósmyndun, margmiðlun. 

• Þverfaglegt námskeið fyrir t.d. störf í stjórnsýslu 

 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi nám og námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu? 

• "Shoot for the moon and you will land among the stars." 

• að fólk sem lykur námi   fá launahækkun fyrir ,ég er félagsliði en hef ekki fengið krónu 

kauphækkun 

• Aðalega að geta fengið niðurgreitt í dönskuskóla í danmörku 

• Auka framboð a kvöld og helgarnámi sem gilda til framhaldsskóla eininga og einnig auka 

verklegt nám i kvöld og helgarnàmi 

• auka val í verknámi, t.d matartæknanámi, kjötiðn, bakaraiðn og fleira, reyna að fá fleiri í 

stutt verknám, það vantar fólk með slíka menntun á vinnumarkaðinn, við þurfum ekki  

mikið fleiri háskólamenntaða 

• Áfrahaldandi tækninám á háksólastigi sem framhald af iðnnámi í VMA 

• Ánægð með flest allt. Gott þegar boðið er upp á kvöld eða helgarnámskeið 

• Ánægjulegt að Símey skuli yfir höfuð vera starfandi á Akureyri. 

• Bara almennri ánægju með það starf sem fer fram í Símey og vonandi halda þau lengi 

áfram sínu góða starfi 

• bara tel það gott 

• Bara það að eins og allir skólar á landinu, mættu grunnskólar, framhaldsskólar, og háskólar 

vinna betur saman og vera með tengsl á milli skólanna. Staðla aðferðir svo að þær séu eins 

í gegnum allann námsferilinn og vera með möguleika eftir stúdentspróf. T.d. Gæti stúdent 

af listnámsbraut, farið í háskólann á Akureyri og lært þar eitthvað tengt sinni grein, eða 

hann hefði þann möguleika að sækja um lærlingsstöðu hjá ákveðnum fyrirtækjum eða 

einstaklingum á svæðinu. Fyrirtækin gætu fengið styrki frá ríkinu í skiptum fyrir að veita 

nemandanum stöðu á lágmarkslaunum, þar sem hann myndi læra ákveðna stöðu í þrjú ár. 

Eftir því sem hann yrði lærðari myndu laun hans hækka og að loknum tímanum fengi hann 

gráðu, og kannski boð um áframhaldandi starf. 

• Bjóða uppá stutt, hnitmiðuð námskeið með eftirfylgni, á vinnutíma. 

• Bý ekki á eyjafjarðarsvæðinu 

• Bý ekki lengur á svæðinu 
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• Bý ekki og hef aldrei búið á Eyjafjarðarsvæðinu! 

• Bæta klæðskera og fatahönnun við í VMA, lystnámbrautin þar er snilld en suðurhornið er 

með einokun á áframhaldinu og ekki geta allir flutt suður. 

• Efla þarf símenntun HA og auka möguleika á tækninámi á háskólastigi fyrir iðn- og 

tæknimenntað fólk. 

• Eg vil vakandi auga fyrir örum breitingum á þörf fyrir menntun. þörfin er fljót að breytast 

og ég vil leggja ríka áherslu á iðnnám. 'Eg held að margur sé betur staddur með iðn í 

farteskinu en studentspróf. 'Eg vil líka leggja jafnmikla áherslu á listnám af öllu tagi og að 

það fái jafnmikið vægi eins og bókleg fög og ég held að margur mundi blómstra af vellíðan 

sem er búin að líða kvalir í bóknáms geiranum. 

• Eins og var í gamladaga í öldungarrdeildinni upp í menntaskóla. 

• Ekkert nám í verkmenntaskólanum, slæm reynsla af stjórnendum þess skóla. 

• Ekki annað en þeim sem starfa og vinna í þessu gangi sem best og vonandi lánast þei að 

halda sem flest námskeið á daginn ekki þessi kvöld og helgarnámskeið gangi ykkur allt í 

hagin 

• Enska nr 3 talað mál 

• Enþá meira framboð af endur og símenntun, hef t.d. horft á framboð endurmentunar í  

Hafnarfirði og mér sýnist fjölbreyttara framboð þar 

• Er held ég búin að því. 

• Er í námi með skóla 

• Er mjög ánægð með hvað Símey er að gera. 

• Excel námskeið, Myndvinnsla, Myndlist, Sköpun í öllum störfum.  Hópefli, einstaklingsefli, 

samvinna, Tjáning.... 

• Ég er að leita að sérhæfðu námi hvað varðar sálfélagslega þætti, 

• Ég fó í gegnum Menntastoðir og Háskólabrúnna hjá Símey og er afar þakklát fyrir það 

tækifæri.  Fyrra árið gerði ég námssamning við Vinnumálastofnun sem auðveldaði 

ákvörðun mína að fara aftur í nám. Ég er í háskólanámi núna og þakka það stuðningnum 

sem ég fékk í Símey og ekki spillti námssamningurinn fyrir heldur. 

• Ég hef haft litla þörf fyrir starfsnám þar sem ég hef einbeitt mér alfarið að stúdentsnámi 

við Menntaskólann á Akureyri og er ný komin út á vinnumarkaðinn. 

• Ég hef nefnt það hér að framan - tölvunámskeið fyrir fullorðna (50+) þar sem fólk fær 

beinlínis tækifæri á að kynnast því sem er í raun og veru í notkun á vinnumarkaði. Bókunar 

og bókhaldskerfi, mér dettur í hug fyrirtæki eins og Höldur, Flugfélagið, KEA hótel og önnur 

hótel.   Fólk sem ekki er lengur með lítil börn ætti að vera nokkuð öruggur starfskraftur þar 

sem ekki þarf að eyða veikindadögum vegna barna, eða sinna öðrum þeirra þörfum. Fólk á 

aldrinum 50+ hefur náð þeim þroska að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að standa sig í 

vinnu og þess vegna er mikilvægt að nýta þennan mannauð. Þótt það kunni á tölvur þá eru 

minni líkur til að það sé háð Facebook, gsm-símum og slíkri tækni á vinnutíma og oftast 

nær er þessi hópur samviskusamur og góður starfskraftur sem ætti að fá fleiri tækifæri til 

að sanna sig.   Konur sem komnar eru yfir fimmtugt ættu að eiga raunhæfa möguleika á að 

skipta um starfsvettvang og tækifæri sem henta þeim. 

• Ég held að náms eða námskeiðaframboð á Eyjafjarðarsvæðinu sé nokkuð fjölbreitt. 
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• Ég myndi telja það nauðsynlegt að endurvekja tölvufræði deildina í HA eða stofna slíka 

deild hjá öðrum kennslu aðila hér á svæðinu. Eins myndi ég telja það mikilvægt að setja á 

stokkirnar kennslu í tækni eða verkfræði með þá hugsanlega möguleika á framhaldsnámi. 

Nú þegar umsvif iðnaðar og tækni eru að stækka á norður og austur landi væri synd að 

nýta ekki slíkt til kennslu. 

• Ég tel að Það sé gott námsframbo'ð á svæðinu en alltaf má auka það. 

• Ég tel ótrúlega mikið námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu. 

• Ég var mjög ánægð í Símey 

• Ég vil koma á framfæri ánægju minni með það starf sem fer fram hjá Símey.Þetta er 

nauðsynlegt þrep til að byrja aftur í námi.Ég segi fyrir mig að ég er viss um að ég væri ekki 

enn farin af stað í nám ef ekki væri fyrir þessa frábæru starfsemi hjá Símey. 

• ég vildi a það væri lika kent fleiri norðurlanda mál firir birjendur  td sænsku 

• fá eitthvað ínn sem er kennt í HÍ  eins mætvæla greinar þar   ég mann ekki alveg hvað 

brautin heitir 

• Fáir veitingastaðir Eyjafjarðar sértstaklega Akureyri eru með námsleyfi fyrir nema, og þers 

vegna er ekki hægt að bjóða matreiðslunám á Akureyri. Akureyri er höfuð borg 

landsbyggðarinnar og mér finnst fáránlegt að ekki er hægt að klára námið hér fyrir norðan, 

í stað þess þarf að fara til kópavogs í MK til þess að klára matreiðslumanninn.  Hægt er að 

laga það með því að bjóða fólki af allri landsbyggðinni einnig af höfuðborgarsvæðinu í 

skemmtilegt matreiðslunám hér á Akureyri í Verkmenntaskólanum á Akureyri. það er mjög 

góð aðstaða í VMA, frábærir kennarar, og allt til þess að klára námið. En ekki er boðið upp 

á námið vegna fárra nema sem sækja um hér á Akureyri 

• Finnst dálítið "fúlt" þegar skólar sérhæfa sig þannig að námið er eingöngu kennt í einum 

skóla á landinu (t.d. heilbrigðis- og læknaritari er eingöngu kenndur við FÁ). Þessir 

sérhæfðu skólar eru flestir á suðvestur horni landsins, en á móti kemur að þeir eru flestir 

með öflugt fjarnám í sínum sérhæfðu greinum. 

• Fjölbreitni og fá fagmenn til að sjá um lotunám. Ekki vera að dæla út fólki úr sömu braut og 

engin vinna að hafa. Eyjafjarðarsvæðinu fylgja margir ókostir vegna smæðar og nánast 

engin atvinnu nýsköpun. Fjarmagn sem kemur til landsins hefur verði notað fyrir sunnan 

og verður engin breiting á því. 

• Fleiri námsbrautir við Háskólann á Akureyri 

• Flest hægt að nálgast sé vilji fyrir því :) 

• Framboð á námskeiðum er takmarkað, sérstaklega hvað varðar, stutt námskeið, 

símenntun og endurmenntun fyrir kennara sem gerir það að verkum að þeir þurfa að 

sækja sér námskeiðin til Reykjavíkur. Námskeið í fjölmenningarlegri kennslu og kennslu 

íslensku sem annars tungumál væri eitthvað sem Eyjafjörður gæti tekið upp og verið 

fyrirmynd annarra sveitafélaga í bæði framboði og þekkingu kennara á þessum málaflokki. 

• Framboð á námskeiðum hefur að mínu mati verið mjög gott og ég hef getað sótt minna en 

ég hef viljað. 

• Fullornisfr&#230;&#240;sla  Heimspeki  Umhverfisvernd  Endurn&#253;ting  

Si&#240;mennt  Fagurfr&#230;&#240;i  Sj&#225;lfb&#230;rni  

Samf&#233;lagsfr&#230;&#240;i 
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• Fullornisfræðsla  Heimspeki  Umhverfisvernd  Endurnýting  Siðmennt  Fagurfræði  

Sjálfbærni  Samfélagsfræði 

• Fyrir nokkrum árum þegar ég starfaði í heilbrigðisþjónustu var ágætis framboð á 

námskeiðum en sökum þess að fjöldatakmörkunum var sjaldan náð féllu þau niður. Það 

varð til þess að ég hætti að treysta því að þau yrðu og sótti sömu námskeið til Reykjavíkur 

þar sem hægt var að treyst því að þau yrðu. Kom sem sé nokkrum sinnum fyrir að ég var 

búin að skrá mig á námskeið á Ak. sem féll niður og þá var of seit að sæja um í Rvk og ég 

missti af námskeiðinu. Betra var þá að sækja strax um í Rvk. Þar sem ég hef skipt um 

starfsvetvang þekki ég ekki hvernig þessu er háttað í dag. Getur bara vel verið að þetta eigi 

alls ekki við. 

• Gott framtak, reikna með að allir geti fundið sér eitthvað við sitt hæfi 

• Gott og almennt nam a  Akureyri er mjög fjölbreytt og mörg tækifæri til að hefja nam i 

heimabyggð. 

• Góð könnun og mátulega löng 

• HA ætti ekki að einblína um of á stúdentspróf þegar 40 ára og eldri  sækja um háskólanám 

hjá þeim heldur skoða starfsreynslu og fyrra nám/námskeið viðkomandi umsækjanda. 

• Halda áfram á sömu braut að eflast og strykja sí- og menntun 

• Haldið áfram góðu starfi 

• Hef ekkert við að bæta 

• Hef ekki hugmyndaflug núna, en atíð má gera betur. 

• hef ekki kynnt mér það nógu vel til að segja eithvað um það. 

• hef kennt á námskeiðum Símenntunar og kenndi við VMA 

• hef reynt að komast í byrjendanám í tölvfræðslu en það hefur verið hætt við það vegna 

lítillar þáttöku 

• Hefur áður komið fram. 

• Hugmyndir: forritun fyrir alla aldurshópa, foreldrafærni fyrir skólaforeldra (hvaða réttindi 

og skyldur fylgja því að eiga barn í leik- og grunnskóla), FÖT (foreldrar, börn og tölvur) 

stuðningur við foreldra á breyttum tímum 

• hvernig heldur þú að þjóðfélagið liti út ef helmingurinn væri kennarar og hinn 

nemendur,eins og það stefnir í????????????????????? 

• Hægt væri að halda námskeið eða annað í Menntaskólanum á Tröllaskaga í Fjallabyggð 

sem hægt væri að beina að fólki í atvinnuleit innan Fjallabyggðar. 

• Í góðum málum 

• Í raun tel ég námsframboð nokkuð gott, það er bara að hitta á það nám sem hentar manni 

á réttum tíma og réttum stað 

• Já ég vil endilega sjá möguleikann aftur á öldungadeild við skólana og þá frekar við VMA en 

MA þannig að maður gæti tekið stúdentspróf með því að stunda námið seinnipartinn eða á 

kvöldin og um helgar og að námið fari fram í skólanum en ekki í fjarnámi. 

• Já hér var ein virtasta niðursuðufyrirtæki landsins. Hún var seld til þýskalands á styrk 

Evrópusambandsins. Endurvekja hana. Koma fólki jafnt hjúkkum sem ófaglærðum að 

framleiða vöru sem var heimsfræg um allt ísland og norðurevrópu. sú þekking hvarf. Nám 

er vinna. satt best að segja þarf líka að kenna opinberum mönnum siðferði. Akureyri er 
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orðið þekkt svæði sem rekur menn fyrir trú sína úr grunnskólum og falsar 

ráðningasamninga. 

• Já var að heyra að Skólaliðabrú hjá Símey skilaði manni ekki launahækkun en það myndi 

Stuðningsfulltrúa námið gera,finnst að það mætti skoða þetta frekar. 

• Koma meira á móts við námsmenn sem vilja læra verklegt frekar ekki bóklegt nám. Auka 

kenslu í sérhæfðum verklegum greinum. 

• Langar í sjúkraliða en mundi vilja vinna með. 

• maetti vera fleiri moguleikar fyrir ungt folk med born, serstaklega tar sem tad er ad verda 

svo algengt, baedi sem kemur uppa moti maetingu og jafnvel namslan eda styrkir 

• Meira framboð á námskeiðum varðandi tölvur og tækni. 

• Meira verklegt, minna bóklegt 

• Meiri fjölbreytni og meira af kvöldnámskeiðum og fjarnám. 

• Meiri fræðsala sem hæfir fólki er starfar með fötluðum ...Til að fá stirki hjá verkalíðfélögum 

Þá virðist vera hægt að fá stirki út á námskeið en enn ekki fyrirlestra Vantar meiri 

starfsþjálfum og verklega kenslu 

• Mér finnst fínt námsframboð hér á svæðinu :-) 

• mér finnst mjög gott framboð en mér finnst það dýrt fyrir ellilífeyrisþega 

• Mér finnst mjög vel búið að að námsframboði á Akureyri og nágrenni. 

• Mér finnst Símey vera að standa sig frábærlega, úrvalið er mjög gott. Ég sótti tvö námskeið 

hjá Helgu Kvam varðandi ljósmyndum og fannst þau bæði frábær. Sanngjarnt verð líka. Tíu 

þumlar upp. 

• Mér finnst vanta á Akureyri fræðslu á unglingastigi um hvað það felur í sér að verða 

foreldri og stofna til fjölskyldu og barneigna. Námskeið eins og "Að annast barn" sem 10. 

bekkingum grunnskóla víða um land m.a. á Dalvik gefst kostur hefur jafnöldrum þeirra á 

Akureyri aldrei boðist.  Námskeið sem fela í sér að hjálpa verðandi foreldrum eða 

nýbökuðum foreldrum að læra að takast á við verkefnið. Námskeið sem miða að þessu 

hafa verið haldin í Reykjavík með aðkomu Rannsóknarstofnum í barna og fjölskylduverd 

(RBF) og tengist HÍ Námskeiðið kallast "Að verða foreldri".  Ég held að mesti vandinn sem 

steðjar að samfélaginu í dag er félagslegur vandi og inni í því fjölskylduvandi eins og 

ótímabærar barneignir, börn alin upp af einstæðum foreldrum, hjónaskilnaðir eða 

upplausn parasambanda, vandamál sem skrifuð eru á börn t.d. í skólakerfinu eru 

áreiðanlega oftar yfirfærð foreldravandamál. Ég er sannfærður um að draga myndi úr 

óhóflegri efnishyggju og almennri vanlíðan þunglyni og geðröskunum ef fólk væri betur í 

stakk búið að takast á við lífið í samböndum sínum og uppeldi barna sinna. 

• Mér finnst vanta betri kynningu á námskeiðonum á Akureyri mætti alveg vera email listi 

sem tilkynti einu sinni í mánuði námskeiðin sem væru í boði eða eitthvað í þá áttina en ég 

tæki því fagnadi ef það yrðu einhver iðnaðar námskeið því það er er svo erfitt að fara til 

Reykjavíkur til að sækja námskeið það verður alltof dýrt og tímafrekt. 

• Mér finnst við hafa úr ýmsu að moða og frábært hversu margir fullorðnir hafa farið í 

færnimat og í framhaldinu hafið nám til einhverra starfsréttinda. 

• Mér hefur fundist námskeið sem auglýst hafa verið á Símennt oft höfðað til þeirra sem eru 

ekki með neitt nám, útlendinga eða fyrir þá sem kunna lítið í viðkomandi námskeiði (t.d. 

tölvur, tungumál) Þar finnst mér að möguleikarnir gætu verið fleiri. 
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• Mér sýnist á öllu að markhópur könnunarinnar sé lítið menntaður og/eða atvinnulaus, hef 

lítið um menntun á því stigi að segja og þekki lítið þar til, velti fyrir mér hvernig úrtak var 

gert svo ég lenti í því :) 

• Mér sýnist námsframboð vera mikið og gott en vantar vinnuna. 

• Miðað við fólksfjölda á svæðinu tel ég staðið vel að námi og námsframboði hér, en mikill 

vill meira og alltaf hægt að bæta við það sem í boði er.  Hin ýmsu námskeið sem haldin eru 

í Rvk mætti líka halda stöku sinnum hér á Akureyri þannig að kostnaður við ferðalög og 

gistingar lendi ekki alltaf á þeim sem á landsbyggðinni búa. 

• Mjög gott framboð hjá Símey og vel að öllu staðið 

• Mjög gott, það sem ég þekki til. En er dýrt, fyrir þá sem eru atvinnulausir og ekki ,,ungir", 

því það virðist vera minna hugsað um þá sem eru yngri en kanski 25 ára hjá vinnumiðlun 

• Mjög vel staðið af slíku hjá Símey 

• Mætti koma betur til móts við grunnskólakennara 

• Mætti vera fjölbreyttara og sérmiðað. 

• Mætti vera meira úrval af tungumálanámi, meira úrval af list tengdu námi samanber 

listnámsbraut VMA - framhald. 

• Mætti vera um að þú getir klárað sérhæfð nám í heimabyggð, því fólk flytur burt og jafnvel 

út til að læra og kemur þá síður aftur 

• Nám virðist minnað metið úti á landi en í Reykjavík 

• Námskeið í jaðarsportum. 

• Oft erfitt að sækja námskeið sem eru á dagvinnutíma. 

• oft erfitt að sækja námskeið vegna langra fjarveru  vegna tímasetninga óg ferju 

• Persónulega hef ég verið undanfarin ár að leita að spænskunámskeiði. Ekki hefur verið 

næg þáttaka hjá Símey og hafa þau vísað á HA en þar er námskeið fyrir byrjendur alltaf svo 

snemma á daginn að þeir sem eru í vinnu geta ekki sótt það og ekki virðist hægt að breyta 

því ár eftir ár.  Það mætti athuga að þeir sem vilja hefja slíkt nám gera það síður ef beinlínis 

er verið að fæla vinnandi fólk frá því með furðulegri tímasetningu!!! 

• Sé ekki betur en að þetta sé í þokkalega góðu lagi. 

• Símenntun Háskólans á Akureyri er miklu lélegri en hjá Háskóla Íslands í Dunhaga 

• Stöðumar fólks er hefur lengi unnið við hluti er það hefur ekki mentun til, svo því nýtist 

áunning þekking til réttinda og launahækkana. 

• Sú þróun sem orðið hefur sl. ár hefur leitt til töluverðs aðstöðumunar á milli kynslóða, 

kynja og einhæfara náms sem vinnur gegn markmiðum menntamálaráðuneytisins um að 

efla menntunarstig þjóðarinnar. þennan þátt þarf að bæta. 

• Takk, góð könnun, þakka framtakið. 

• Tel námsframboð nokkuð gott 

• Tel það almennt gott, en það sem er í boði í Tækniskólanum í Reykjavík finnst mér 

verulega spennandi,þá bæði námskeið og þaðnám sem í boði er. 

• Tölvunám fyrir eldri borgara. 

• Úrvalið er ágætt.Ég myndi fara á mörg námskeið væri ég yngri 

• Val á fatnað til að geta geingið á Mars 

• Vantar fjölbreytni. 
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• Vantar fleiri möguleika í  mastersnámi.  Gæta þarf þess að allir á svæðinu mennti sig ekki í 

því sama.  Auka fjölbreytni með fjarnámi tengdu háskólum annars staðar á landinu. 

• Vantar framboð á námskeiðum sem hentar fólki við utanverðan Eyjafjörð 

• Vantar framhalds tækninám hér á svæðið - í samvinnu háskóla og VMA 

• vantar meira námskeið sem nýtast við nýsköpunn .. svo sem cad teikniforrit 

• vantar ódýr iðn-námskeið (án þess að vera í einhverju félagi eða klúbb) 

• vantar tengslanet fyrir stjornendur 

• Vantar tungumálanám í Fjallabyggð, t.d. spænska, bara kennt á Akureyri einu sinni í viku, 

hentar ekki fyrir okkur. 

• Vera í meira samstarfi við t.d. HR og að fá fleiri námskeið norður 

• Viðskipta, hagfræði og rekstrafræðinám til að fá innsýn t.d. í rekstur fyrirtækja. 

• Væri frábært ef HA mundi bjóða upp á námskeið í handritsgerð/skáldsagnagerð. 

• Væri gott að hafa meira framboð í námsveri í Dalvíkurbyggð þar sem bensínkostnaður er 

mikill ef maður ætlar í nám á Akureyri. 

• Yfirhöfuð finnst mér vanta miklu meiri starfsþjálfun þegar fólk er í háskólanámi hérna á 

Akureyri. Finnst það töluverður galli að ljúka kannski þriggja eða fjögurra ára háskólanámi 

og hafa aldrei fengið neina verklega þjálfun í viðkomandi grein. 

• Það er alltaf gott að bæta við sig námi og þekkingu. Mér finnst óþægilegt að fara á 

námskeið sem er haldið af fólki sem kemur  að og notar eina helgi . Þetta námskeið er oft 

margar vikur t.d í Reykjavík 

• Það er ágætt eins og er en má alltaf bæta það eins og annað. 

• Það er bagalegt að þurfa að sækja nám í tæknigreinum til höfuðborgarsvæðisins 

• það er ekkert námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu. 

• það er gott 

• Það er sannað að „hefðbundnar“ kennsluaðferðir eru fallnar úr gildi og nú er lag að 

skólasamfélagið á svæðinu bjóði uppá nýjar aðferðir og að vera í framvarðasveit í þeim 

málum.  Sbr. td:  http://www.ehow.com/info_8327818_teaching-methods-adults.html  

http://online.rit.edu/faculty/teaching_strategies/adult_learners.cfm  og þúsund aðrar 

vefsíður.... 

• Það er þörf á mun meiri kynningu á því sem í boði er eins og kynningarfundum í hverju og 

einu sveitafélagi innan og nálægt Eyjarfjarðar. Einnig mættu liggja frammi á vinnustöðum 

námskeiðisbæklingur líkt og greiningarstöð sendir út. 

• Það mætti bæta úr framboði í Háskólanum, samanber Félagsráðgjöfina :-) 

• Það mætti vera fjölbreyttara námsframboð og meiri kynning á möguleikum fyrir fólk, á 

öllum aldri,   að  ná sér í meiri fróðleik. 

• Það mætti vera fleiri meistaranám í háskólanum á Akureyri miðað við hvaða fræði eru 

kennd á grunnstigi þar. t.d. mætti vera meistaranám í sálfærði þar sem hægt er að stunda 

nám til BA gráðu í sálfræði við skólann 

• Það mætti vera meira um styrki fyrir þá sem eiga ervitt með að fjármagna sig í námi.Til 

dæmis öryrki hefur ekki efni á að borga 25-30% af námi og bókum sem kosta 100-300 

þúsund. 

• Það sem er í boði þyrfti að vera aðgengilegt fyrir almenna borgara og atvinnuleitendur. 

Mér finnst fólk sem vinnur t.d. á Vinnumálastofnun ekki nógu duglegt að deila út 
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upplýsingum. Fólki er almennt bent á að fara í tölvu og skoða þetta og hitt en það hafa ekki 

allir jafn gott aðgengi að tölvum og væri því gott að geta fengið bækling í hendur eða aðrar 

upplýsingar í pappírsformi í hendur. 

• Það verður að vera eftirsóknarvert að fara í símenntun til að það borgi síg að fara í t.d.2 ára 

nám sem gefur litla sem enga launa hækkun.það er furðulegt að verkalýðshreyfingin er 

tilbúin að styrkja þessa starfsemi allt upp að 64 þúsund að ári en gefur launamanni vegna 

námsins c.a. 5 000kr sem er smánarlegt og lítisvirðing við nám viðkomandi,Því er ? hvort 

þessir 64.000kr séu ekki einfaldlega betur varið í vasa launamannsins?   Það verður að 

breyta þessu.  það er mannauðurinn að vera vel menntaður sem borgar sig til framtíðar, að 

hver atvinnugrein fyrir sig, hafi vel menntað fólk því það er fjársjóðurinn í landinu. 

• Það væri fínt að fá kvöldskóla :) 

• Það væri gaman að sjá námskeið sem miða frekar að fólki með all-nokkra menntun en 

hefðu gagn og gaman að námskeiðum með þungu lesefni en léttri yfirferð - s.s. um 

Evrópusambandsmál, endurmenntun í stræðfræði, o.s.frv. 

• Þarf að taka mið af framboði á vinnumarkaði 

• Þau námskeið sem  t.d. Iðan býður upp í málm og tæknigreinum  eru flest í Reykjavík og 

þar að auki frekar sundurslitin þannig að td. 20 stunda námskeið spannar yfir heila viku og 

stundum meira.    Námskeið fyrir fólk á vinnumarkaði má ekki teygja um of í tímalengd 

• þau þurfa ekki öll að vera á vinnutíma á virkum dögum, kvöld og helgar eru líka ágæt í 

bland:) 

• Þegar vissum aldri er náð hefur maður frekar lítinn áhuga á að fá námslan til að stunda 

nám,heldur sjá hvað tími frá  vinnu og heimili leyfa og naturelmant fjárhagur. 

• Þekki reyndar ekki nógu vel það sem er boðið upp á svo svör mín eru kannski ekki nógu 

markviss fyrir vikið. 

• Þetta er allt á háréttri leið :-) 
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VIÐAUKI 3: TÖFLUR OG MYNDIR ÚR KÖNNUN MEÐAL FORSVARSMANNA 

FYRIRTÆKJA 
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Stjórnendur og starfsmenntun á 

Eyjafjarðarsvæðinu 

1. Hvar er fyrirtækið staðsett?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Akureyri 98.4% 63

Hrísey   0.0% 0

Grímsey   0.0% 0

Dalvíkurbyggð   0.0% 0

Eyjafjarðarsveit   0.0% 0

Fjallabyggð 1.6% 1

Grýtubakkahreppi   0.0% 0

Hörgársveit   0.0% 0

Svalbarðsstrandarhreppi   0.0% 0

  answered question 64

  skipped question 3
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2. Í hvaða atvinnugrein er fyrirtækið sem þú starfar hjá?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Landbúnaður   0.0% 0

Fiskveiðar 1.7% 1

Matvælaframleiðsla 5.0% 3

Iðnaður og veitur 26.7% 16

Verslun og þjónusta 33.3% 20

Opinber þjónusta 8.3% 5

Fræðslustarfsemi 3.3% 2

Menningar- og íþróttastarfsemi o.fl. 1.7% 1

Annað 20.0% 12

hvaða? 

 
13

  answered question 60

  skipped question 7

3. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Fiskvinnsla 16.7% 1

Önnur matvælaframleiðsla 83.3% 5

  answered question 6

  skipped question 61
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4. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Bílaviðgerðir og þjónusta við bíla 7.7% 1

Byggingarstarfsemi 53.8% 7

Efnaiðnaður   0.0% 0

Endurvinnsla   0.0% 0

Fataiðnaður   0.0% 0

Málmiðnaður/skipaiðnaður 30.8% 4

Veitustarsemi (hitaveita, 

rafmagnsveita)
7.7% 1

  answered question 13

  skipped question 54

5. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Fjármálaþjónusta, tryggingar og 

fasteignasala
21.1% 8

Heildsala og smásala 18.4% 7

Hótel og veitingahús, ferðaþjónusta 10.5% 4

Persónuleg þjónusta (hárskerar, 

snyrting, líkamsrækt o.þ.h.)
7.9% 3

Samgöngur, flutningastarfsemi, 

fjarskiptaþjónusta
2.6% 1

Sérfræðiþjónusta og rannsóknir 23.7% 9

Viðgerðir 15.8% 6

  answered question 38

  skipped question 29
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6. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Félagsþjónusta   0.0% 0

Heilbrigðisþjónusta 15.4% 2

Önnur opinber þjónusta og 

stjórnsýsla
84.6% 11

  answered question 13

  skipped question 54

7. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Leikskóli   0.0% 0

Grunnskóli   0.0% 0

Framhaldsskóli 25.0% 2

Háskóli 37.5% 3

Fullorðinsfræðsla og önnur 

fræðsla
37.5% 3

  answered question 8

  skipped question 59

8. Atvinnugrein:

 
Response 

Percent

Response 

Count

Íþróttastarfsemi 20.0% 1

Menningarstarfsemi 80.0% 4

  answered question 5

  skipped question 62
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9. Starfsmannafjöldi:

 
Response 

Percent

Response 

Count

1-10 manns 42.6% 23

11-20 manns 18.5% 10

21-50 manns 20.4% 11

51-100 manns 7.4% 4

101-150 manns 1.9% 1

151-200 manns 5.6% 3

Fleiri en 200 manns 3.7% 2

  answered question 54

  skipped question 13
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10. Á kvarðanum 1 - 10 hvernig myndir þú meta fjölbreytileika námsframboðs á 

Eyjafjarðarsvæðinu? (einn þýðir mjög lítill og 10 mjög mikill)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1   0.0% 0

2   0.0% 0

3 1.9% 1

4 7.5% 4

5 13.2% 7

6 15.1% 8

7 20.8% 11

8 26.4% 14

9 13.2% 7

10 1.9% 1

  answered question 53

  skipped question 14

11. Hvað finnst þér aðallega vanta í tengslum við námsframboð hér á 

Eyjafjarðarsvæðinu?

 
Response 

Count

  8

  answered question 8

  skipped question 59
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12. Á kvarðanum 1 - 10 hversu vel eða illa telur þú að námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu komi til móts við þarfir starfsmanna þinna? (1 þýðir mjög illa og 10 

þýðir mjög vel)

 
Response 

Percent

Response 

Count

1 2.0% 1

2 6.0% 3

3 2.0% 1

4 4.0% 2

5 26.0% 13

6 12.0% 6

7 32.0% 16

8 8.0% 4

9 6.0% 3

10 2.0% 1

  answered question 50

  skipped question 17

13. Hvað finnst þér aðallega vanta upp á námsframboðið sem þínir starfsmenn þurfa á 

að halda?

 
Response 

Count

  24

  answered question 24

  skipped question 43
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14. Hvernig myndir þú meta framboð á starfsnámi, sérþjálfun eða hagnýtum 

námskeiðum á Eyjafjarðarsvæðinu?

  Mjög gott
Frekar 

gott

Frekar 

slæmt

Mjög 

slæmt

Veit það 

ekki

Rating 

Count

Starfsnám sem veitir réttindi á 

vinnumarkaði
2.3% (1) 65.1% (28) 9.3% (4) 0.0% (0) 23.3% (10) 43

Sérþjálfun til tiltekins starfs eða 

iðngreinar
2.3% (1) 59.1% (26) 15.9% (7) 2.3% (1) 20.5% (9) 44

Stutt hagnýt námskeið á tilteknum 

sviðum
6.7% (3) 51.1% (23) 28.9% (13) 0.0% (0) 13.3% (6) 45

  answered question 45

  skipped question 22

15. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í starfsnám sem veitir réttindi á 

vinnumarkaðI

 
Response 

Percent

Response 

Count

Örugglega 33.3% 17

Líklega 54.9% 28

Líklega ekki 3.9% 2

Örugglega ekki   0.0% 0

Veit ekki 7.8% 4

  answered question 51

  skipped question 16
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16. Af hverju ekki?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mitt fyrirtæki hefur ekki þörf fyrir 

slíkt
100.0% 1

Erfitt er að missa fólk úr vinnu 

vegna námskeiða
  0.0% 0

Kostar of mikið   0.0% 0

Finnst það ekki skila sér fyrir 

fyrirtækið
  0.0% 0

Önnur ástæða   0.0% 0

hvaða? 0

  answered question 1

  skipped question 66

17. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til að fara í sérþjálfun til tiltekinna starfa eða 

iðngreinar?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Örugglega 31.9% 15

Líklega 48.9% 23

Líklega ekki 6.4% 3

Örugglega ekki   0.0% 0

Veit ekki 12.8% 6

  answered question 47

  skipped question 20
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18. Af hverju ekki?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mitt fyrirtæki hefur ekki þörf fyrir 

slíkt
66.7% 2

Erfitt er að missa fólk úr vinnu 

vegna námskeiða
  0.0% 0

Kostar of mikið   0.0% 0

Finnst það ekki skila sér fyrir 

fyrirtækið
  0.0% 0

Önnur ástæða 33.3% 1

hvaða? 

 
1

  answered question 3

  skipped question 64

19. Myndir þú hvetja þitt starfsfólk til þátttöku í stuttum hagnýtum námskeiðum á 

tilteknum sviðum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Örugglega 53.1% 26

Líklega 40.8% 20

Líklega ekki 4.1% 2

Örugglega ekki   0.0% 0

Veit ekki 2.0% 1

  answered question 49

  skipped question 18
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20. Af hverju ekki?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mitt fyrirtæki hefur ekki þörf fyrir 

slíkt
100.0% 2

Erfitt er að missa fólk úr vinnu 

vegna námskeiða
  0.0% 0

Kostar of mikið   0.0% 0

Finnst það ekki skila sér fyrir 

fyrirtækið
  0.0% 0

Önnur ástæða   0.0% 0

hvaða? 0

  answered question 2

  skipped question 65

21. Er áhugi á því innan fyrirtækisins að kosta starfsfólk til starfsnáms eða sérþjálfunar í 

tilteknum störfum?

  Já Nei
Rating 

Count

Starfsnám sem veitir réttindi á 

vinnumarkaði
62.2% (23) 37.8% (14) 37

Sérþjálfun til tiltekins starfs eða 

iðngreinar
62.5% (25) 37.5% (15) 40

Stutt hagnýt námskeið á tilteknum 

sviðum
95.3% (41) 4.7% (2) 43

  answered question 44

  skipped question 23
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22. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi nám og námsframboð á 

Eyjafjarðarsvæðinu?

 
Response 

Count

  6

  answered question 6

  skipped question 61
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VIÐAUKI 4: SVÖR VIÐ OPNUM SPURNINGUM Í KÖNNUN MEÐAL FORSVARS-
MANNA FYRIRTÆKJA 

 

Hvað finnst þér aðallega vanta í tenglsum við námsframboð á Eyjafjarðarsvæðinu? 

• Ekkert sem ég man eftir, eðilegt að mínu mati að ekki sé hægt að bjóða upp á allt hér á 

svæðinu og að eitthvað verði að sækja til Rvík. 

• Iðnmentunn 

• Raungreinar á háskólastigi 

• sérhæfni fyrir sjúkraþjálfun og þjálfun 

• styttri námskeið, sem nýtast á fjölbreyttan hátt 

• Tæknimenntun 

• tölvu og tækmnimenntun 

• Viðurkennda myndlistarkennslu. 

 

Hvað finnst þér aðallega vanta upp á námsframboðið sem þínir starfsmenn þurfa á 

að halda? 

• Þurfa að sækja sveinspróf til Rvk. 

• Að hin ýmsa endurmenntun sé aðgengileg á Akureyri 

• Betri og fjölbreyttari kennsla 

• Efla verkmenntaskólann 

• endurmenntun 

• Endurmenntun og viðbótarmenntun iðngreina og hagnýtt stjórnunarnám 

• endurmenntun tengt starfinu 

• Fagþekking 

• Fagnámskeið rafiðnaðarmanna 

• Fjármálaverkfræði, verkfræði og tölvunarfræði 

• Grafísk hönnun  Kvikmyndagerð 

• Iðnám í matreiðslu og framreiðslu 

• Kennarar þurf að leita enduremnntunar utan svæðis. 

• Lítið 

• Nám með vinnu sem skilar gráðu en ekki bara starfsréttindum eða sinnir símenntunarþörf 

• Sérgreinar fyrir iðnaðarmenn sem vilja mennta sig frekar og sækja sér viðbótarþekkingu, 

Iðan hefur þó komið frekar sterk inn 

• sérhæfingu 

• Sérnámskeið fyrir bifvélavirkja en það er illframkvæmanlegt. 

• Skilvirkara og nútímalegra nám í iðngreinum. T.d. mechatronics? Of mikil áhersla á þurrt 

bóklegt nám á kostnað þess verklega. Námið virðist fremur taka mið af getu kennara og 

kennslubúnaði skólans en þörfum atvinnulífsins eða kröfum sem gerðar eru þar til 

útskrifaðra iðnaðarmanna. Iðnnámsgreinar hafa lengi verið sveltar í fjárveitingum en það 
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gengur ekki að nota það sem afsökun til að vera kyrr í sínum þægindarramma. Miklum 

tíma í skólanum t.d. eytt í gamaldags starfsþjálfun s.s. smíða handverkfæri, þjala endalaust 

hluti sem ekkert fyrirtæki notar sína starfsmenn í en á móti vantar nema t.d. sárlega öflugri 

þjálfun í suðu, teiknun og forritun,beitingu gæðaferla í vinnu osfrv. Þarna er t.d. ekki hægt 

að kenna um skorti á búnaði.  Vantar að kennarar séu meðvitaðri um hvað er að gerast út í 

atvinnulífinu og vera opnari fyrir þörfum þar og hvernig þeir geta átt betra samstarf við 

það, undirbúið nema sína svo þeir komi vel í stakk búnir út í atvinnulífið. Öflugri 

kennslu/þjálfun sem miðar að nútímaframleiðslu-/vinnuaðferðum og beinskeyttari 

verkþekkingu þegar komið er út á vinnumarkaðinn. Vantar styttra hnitmiðaðra verknám 

fyrir þá sem ekki geta hugsað sér að eyða 5-6 árum með nefið í bókum. Yrði hvetjandi til að 

laða ungmenni að iðngreinum. Nám sem þau geta byggt ofan á í takt við áhuga sinn og 

getu og starfsreynslu síðar. 

• t.d. námskeið eins og bílasölunámskeið sem ekki hefur verið haldið á Akureyri í mjög mörg 

ár.  Einnig tölvu og rafmagnsnámskeið sem snúa að bílaviðgerðum, en hefur kanski meira 

með verkmenntaskólann að gera. 

• tölvutengt 

• Vantar ekki námsframboð fyrir mína starfsmenn 

• Verkfræðinám 

• Vinnutengd endurmenntun. 

 

 


