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Vandamál
▪ Barneignir hafa jákvæð áhrif á laun karla en neikvæð á laun kvenna. 

▪ Eftir barneignir eru konur lengur frá vinnu en karlar. Mæður eru að jafnaði 
9,5 mánuði frá vinnu og feður 2,5 mánuði ef barn fær inngöngu við 1 árs 
aldur. Að jafnaði er það þó við 2 ára aldur.  

Lausnir

▪ Leikskóli frá níu mánaða aldri til að brúa umönnunarbil og jafna stöðu
kynjanna. BSRB hefur talað fyrir áþekkum sjónarmiðum.

▪ Sveitarfélög forgangsraði fjármunum til leikskóla þar sem þjónusta þeirra
er ekki nægjanleg góð eða áreiðanleg.

▪ Hverfa frá stefnu um gjaldfrjálsa leikskóla enda dregur hún úr gæðum
leikskólanna.

Leikskóli



Vandamál
▪ Námsárangur í PISA hefur versnað frá árinu 2000. Um 5,3% í stærðfræði, 

5% í lestri og 3,6% í náttúruvísindum.

▪ Staða drengja er sérstakt áhyggjuefni. Um 30% 15 ára drengja getur ekki
lesið sér til gagns.

Lausnir

▪ Stytta grunnskóla um eitt ár svo að 18 ára geti hafið háskólanám eða farið
fyrr í iðn- og verknám eins og í samanburðarlöndum. Eykur ævitekjur allra.

▪ Leggja meiri áherslu á grunninn, lestur og stærðfræði. Ef hann er ekki
góður mun það bitna á öllu frekara námi og lífsgæðum.

▪ Endurskoða lengd og áherslur í kennaranámi í því skyni að fjölga 
áhugasömum nemum, einkum körlum. Drengi vantar karlfyrirmyndir í 
skólum.

▪ Fimm ára kennaranám – aðsókn í námið helmingast.

Grunnskóli



Framhaldsskóli
▪ Vandamál: Brothvarf úr framhaldsskóla.

▪ Lausn: Stytting framhaldsskólans var rétt skref til að nýta fé betur og
stuðla að minna brotthvarfi.

Verk- og iðnnám

▪ Vandamál: Skortur á iðnmenntuðu fólki. Um 18% ungmenna fara í starfs-
eða listanám eftir grunnskóla. Í mörgum löndum Evrópu er hlutfallið 50%.

▪ Lausn: Það þarf ekki meira fé í iðnnám heldur fyrst og fremst 
hugarfarsbreytingu meðal almennings. Skoða þarf styttra og sveigjanlegra 
iðnnám til að gera það áhugaverðara fyrir ungmenni og ófaglært fólk í 
atvinnulífinu.

Framhaldsskóli og verk- og iðnnám



Vandamál
▪ Hátt hlutfall óvirkra nema

▪ Fé illa nýtt. Krafa er um aukin framlög en það gæti verið mjög 
kostnaðarsamt að ná meðaltölum Norðurlanda og OECD.

▪ Fjöldi háskóla

Lausnir

▪ Endurskoða fjármögnunarlíkan – t.d. taka upp inntökupróf til að fækka 
óvirkum nemum og nýta tíma og fé kennara og nemenda betur.

▪ Öll Norðurlöndin nema Ísland eru með aðgangshindranir í sína 
ríkisháskóla.

▪ Mannaflaspár mikilvægar til að beina nemendum í rétta átt.

▪ Norrænt námsstyrkjakerfi til að auka jöfnuð kerfisins og gera styrki 
gagnsærri. Búa til hvata til að ljúka námi á réttum tíma og snemma á 
ævinni.

Háskólinn



Hvað ungur nemur, gamall temur?

Nám á vinnustaðNám utan vinnustaðar Raundæmi: AT&T

▪ AT&T sér fram á að 
samsetning starfa 
fyrirtækisins muni breytast 
hratt á næstu árum.

▪ Hafa tekið upp þá stefnu að 
bjóða starfsfólki, sem það kýs, 
að mennta sig fyrir ný störf á 
vegum fyrirtækisins.

▪ Starfsferilinn er stöðug 
endurmenntun.

▪ Mikilvægt er að atvinnulífið 
axli ábyrgð við þær hröðu 
breytingar sem eiga sér stað.

▪ Menntakerfið býr fólk undir 
þátttöku í atvinnulífinu.

▪ Vegna hraðra breytinga dugir 
ekki lengur að mennta sig 
aðeins á yngri árum.

▪ Breytingarnar krefjast hraðari 
aðlögunarhæfni starfsfólks. 



Menntaverðlaun atvinnulífsins

Menntafyrirtæki 
ársins 2016

Icelandair Hotels
▪ Reka Hótelklassann, fyrirtækjaskóla 

Icelandair Hótela.
▪ Helmingur nema í 

matvælaiðngreinum er í starfsnámi 
hjá Icelandair hótelum. 

▪ Fræðsluskot í hádeginu.
▪ Hvetja til menntunar starfsmanna.

Menntafyrirtæki 
ársins 2017

Alcoa fjarðaál
▪ Nýliðafræðsla.
▪ Starfrækja Stóriðjuskólann með Austurbrú 

og Verkmenntaskóla Austurlands.
▪ Samstarf við grunnskóla Austurlands –

tvöfölduðu fjölda þeirra sem völdu 
tækninám að loknum grunnskóla.

Menntafyrirtæki 
ársins 2014

Samskip
▪ Stofnuðu Flutningaskóla Samskipa 

árið 2008 fyrir starfsmenn með litla 
formlega menntun.

▪ Samstarf við HR um diplómanám í 
flutningafræðum.

Menntafyrirtæki 
ársins 2015

Marel
▪ Framleiðsluskóli Marel fyrir ófaglært 

starfsfólk.
▪ Sjónvarpstöðin Marel Live – fundum 

og námskeiðum sjónvarpað beint til 
starfsmanna. 

▪ Kennslu og þjálfunarmiðstöðvar víða 
um heiminn.
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