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Inngangur
o Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi (Símenntun) var stofnuð árið 1999 og er sjálfseignarstofnun.
o Markmiðið er að efla og styrkja íslenskt atvinnulíf og samfélag með endur- og símenntun, sem tekur mið af
þörfum atvinnulífs og einstaklinga og skal einkum hugað að þörfum íbúa á Vesturlandi.
o Símenntun er aðili að Kvasi samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva og Leikn samtökum fullorðinsfræðslu
á Íslandi. Símenntun er einnig stofnaðili að Starfsendurhæfingu Vesturlands og Hugheimum nýsköpunarsetri.
o Stjórn Símenntunar er skipuð sex fulltrúum:
✓ Ágústa Elín Ingþórsdóttir, Fjölbrautarskóla Vesturlands
✓ Guðjón Brjánsson, fulltrúi fyrirtækja og stofnana
✓ Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir, fulltrúi Háskólans á Bifröst
✓ Guðrún Lárusdóttir, fulltrúi Landbúnaðarháskóla Íslands, sem jafnframt er formaður
✓ Ingveldur Guðmundsdóttir, fulltrúi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV)
✓ Signý Jóhannesdóttir, fulltrúi stéttarfélaga
Kosið verður í nýja stjórn á aðalfundi Símenntunarmiðstöðvarinnar 2019.
BLS. 3
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Yfirstjórn og sameiginlegir liðir
Stjórn, framkvæmdastjóri og umsýsla Símenntunar
Markmið og aðgerðir árið 2019:
o Símenntunarmiðstöðin (SMV) fær fjármagn úr Fræðslusjóði framhaldsfræðslunnar til að bjóða upp á vottaðar námsleiðir,
raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf.
o SMV er með samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið til að sinna fullorðinsfræðslu á Vesturlandi og gera
háskólanemum kleift að taka próf í heimabyggð.
o SMV er með þjónustusamning við Fjölmennt – miðstöð símenntunar fyrir fólk með fötlun
o SMV er með samning við Rannís um íslenskukennslu fyrir útlendinga á Vesturlandi
o Stefna SMV er að leggja enn meiri áherslu á að þjónusta atvinnulífið með fleiri samstarfssamningum, s.s. Hæfnisetur
ferðaþjónustunnar, samningar við stéttarfélög, Fræðslustjóri að láni og þjónustusamningar við fyrirtæki og stofnanir um
fræðslu fyrir starfsfólk.

Starfsfólk og verktakar
o Í janúar 2019 voru sex starfsmenn hjá Símenntun í 4,7
stöðugildum. Ekki eru áform um breytingar á
starfsmannahaldi
miðað við núverandi forsendur. Auk
BLS. 3
fastráðinna starfsmanna eru um 70 verktakar á vegum
Símenntunar.

BLS. 4

Starfsstöðvar og aðstaða
o Starfsstöðvar Símenntunar eru á þremur stöðum:
✓ Akranesi
✓ Borgarnesi
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✓ Ólafsvík
o Auk þess er húsnæði leigt fyrir kennslu á fleiri stöðum. Ekki er
þörf talin vera fyrir meiri aðstöðu á árinu 2019.

Vottaðar námsleiðir
Leiðir sem má meta til eininga í formlega skólakerfinu
Markmið og aðgerðir:
o Í boði verða eftirfarandi námsleiðir á árinu 2019; Grunn- og framhaldsnám í stóriðju (Norðurál), Kvikmyndasmiðja, Íslensk
menning og samfélag, grunnnám fiskvinnslu, Beint frá býli (meðferð matvæla), verslunarfulltrúi- kennt í framhaldi af
raunfærnimati.
o Bjóða upp á og kynna námsleiðir innan ákveðinna fyrirtækja og stofnana, s.s. sem hluta af fræðsluáætlun fyrirtækja.
o Bjóða upp á námsleiðir í samstarfi við menntastofnanir og búa þannig til samfellu, s.s. Menntastoðir er nám sem er metið inn í
frumgreinadeildir háskólanna sem og Verslunarfulltrúinn. Dæmi: Ef nemandi sem sækir um í Háskólagátt og uppfyllir ekki
skilyrði, þá er honum vísað í Menntastoðir og getur þannig tekið það sem upp á vantar.
o Bjóða upp á námsleiðir fyrir stofnanir eins og Starfsendurhæfingu Vesturlands og Vinnumálastofnun til að styrkja þeirra
skjólstæðinga á vinnumarkaði.
o Auka fræðslu á meðal innflytjenda með aukinni samsfélagsfræðslu. Hlutfall innflytjenda á Vesturlandi fer hækkandi.

Starfsfólk og verktakar
o Verkefnastjórar halda utan um
skipulag námsleiða
o AflaBLS.
þarf
3 verktaka í kennslu í öllum
námsleiðum. Leitast er við að fá
menntaða kennara og sérfræðinga
á viðkomandi sviði til kennslu.
BLS. 5

Samstarfsaðilar
o Fjölbrautarskóli Vesturlands
(Stóriðjuskólinn)
o Háskólinn á Bifröst
o StarfVest
o Vinnumálastofnun

Starfsstöðvar í boði og aðstaða
o Fjarnám, kennsla í Norðuráli og á
starfsstöðvum Símenntunar.
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Vottaðar námsleiðir, frh.
Leiðir sem má meta til eininga í formlega skólakerfinu
Skipting nemendastunda
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Aðgerðaplan 2019:
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Áætlun 2019

• Menntastoðir fyrir þá sem ekki hafa lokið framhaldskólaprófi, kennt í
fjarnámi.

• Menntastoðir fyrir þá sem ekki hafa lokið framhaldskólaprófi, kennt í fjarnámi
allt árið 2019

• Grunnnám í stóriðju fyrir starfsfólk Norðuráls

• Íslensk menning og samfélag (Borgarnes)

• Framhaldsnám í stóriðju fyrir starfsfólk Norðuráls.

• Grunnnámskeið fyrir fskvinnslufólk (Akranes)

• Kvikmyndasmiðja fyrir Starfsenduhæfingu Vesturlands (Akranes)

• Grunnnámskeið fyrir fiskvinnslufólk (Stykkishólmur)
• Matarsmiðja – beint frá býli (Snæfellsnes/Dalir)
• Verslunarfulltrúi – tengt raunfærnimati (fjarnám)

Vor
BLS. 6

Haust
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Náms- og starfsráðgjöf
Þjónusta fyrir fullorðna á vinnumarkaði sem hafa stutta formlega menntun
Markmið og aðgerðir:
o Í öllum megindráttum er stefnt að samsvarandi þjónustu og verið hefur á undanförnum árum í samræmi við skilgreiningu
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
✓ Auka samstarf við fyrirtæki og stofnanir, m.a. í tengslum við stefnumótanir í fræðslu hjá viðkomandi aðilum.
✓ Ná til fleiri innflytjenda
✓ Nálgast markhópa með fyrirtækjaheimsóknum í gegnum nám sem er í gangi hverju sinni hjá SMV og nýta auglýsingar í
samfélagsmiðlum.
✓ Að auka samstarf við aðrar fræðslustofnanir í landshlutanum

Starfsfólk og verktakar
o Einn náms- og starfsráðgjafi sinnir í
dag þessari þjónustu. Annað
BLS. 3
starfsfólk
tekur svokölluð
hvatningarviðtöl.

BLS. 7

Samstarfsaðilar
o Helstu samstarfsaðilar í dag eru
Vinnumálastofnun, StarfVest og
stéttarfélögin, VIRK og
framhaldsskólar, Rauðakrossdeildir
á Vesturlandi

Starfsstöðvar og aðstaða
o Í dag er boðið uppá viðtöl á öllum
starfsstöðvum SMV á Vesturlandi
7
og vinnustöðum svo dæmi
sé tekið.

Náms- og starfsráðgjöf, frh.
Þjónusta fyrir fullorðna á vinnumarkaði sem hafa stutta formlega menntun
Framlag Fræðslusjóður

Fjöldi viðtala
9.000

600
521

500

490

482

412

400

7.000

300

7.896

8.000

7.537

7112

6.500

6.000

200

5.000

100

4.000

0
2016

2017

2018

Áætlun 2019

3.000
2.000

Framhaldskóli (hóf nám lauk ekki)
Iðn- og starfsmenntun
Annað

Grunnskóli
Stúdentspróf
Heildarfjöldi

Aðgerðaplan 2019:
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• Viðtöl tengd raunfærnimati
• Viðtöl við atvinnuleitendur – fyrst og fremst innflytjendur

2017

2018

Áætlun 2019

• Heimsóknir í fyrirtæki tengdar kynningu á starfsemi Símenntunar, sjá markmið
á glæru (þjónusta við fyrirtæki og stofnanir)

• Viðtöl við starfsfólk fyrirtækja, s.s. Norðurál í tengslum við stjóriðjusk.

• Viðtöl við starfsfólk fyrirtækja

• Tengja náms- og starfsráðgjöf við fræðsluáætlanir fyrirtækja og stofnana

• Viðtöl við atvinnuleitendur – fyrst og fremst innflytjendur

• Rafræn ráðgjöf og viðtöl við einstaklinga

• Viðtöl tengd raunfærnimati

Áætlaður fjöldi viðtala: 170

• Tengja náms- og starfsráðgjöf við fræðsluáætlanir fyrirtækja
8 og stofnana
• Rafræn ráðgjöf og viðtöl við einstaklinga

Áætlaður fjöldi viðtala: 320

Vor
BLS. 8

Haust

Raunfærnimat
Staðfesting og mat á raunverulegri færni einstaklings án tillits til hvernig þekkingar hefur verið aflað
Markmið og aðgerðir:
o Raunfærnimat er viðurkennt matsferli sem gerir einstaklingum úr ýmsum greinum atvinnulífsins kleift að fá reynslu, færni og
þekkingu sem þeir hafa öðlast í starfi metið til eininga.
o Það getur stytt nám og auðveldað fólki að hefja nám í sinni grein og öðlast starfsréttindi að námi loknu. Til að komast í
raunfærnimat þarf viðkomandi að hafa náð 23 ára lífaldri og 3-5 ára starfsaldri eftir því hvaða grein á við.
o Stefnt er á framboð á mati í fjórum flokkum.
✓ Búfræði
✓ Verslunarfulltrúi
✓ Almennri starfshæfni
✓ Fisktækni

Starfsfólk og verktakar
o Verkefnastjórar SMV og matsaðila
frá viðkomandi samstarfsaðila
BLS. 3

BLS. 9

Samstarfsaðilar
o Landbúnaðarháskóli Íslands,
Háskólinn á Bifröst, Fisktækniskóli
Íslands, Vinnumálastofnun,
Starfsendurhæfing Vesturlands

Starfsstöðvar og aðstaða
o Viðtöl við náms- og starfsráðgjafa
og matsviðtöl fara fram í
starfsstöðvum SMV og9 á
vinnustöðum.

Raunfærnimat
Staðfesting og mat á raunverulegri færni einstaklings án tillits til hvernig þekkingar hefur verið aflað
Framlag Fræðslusjóður
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• Raunfærnimat í verslunarfulltrúa, markmið að ná 15 manns, samstarf m.a.
við Háskólann á Bifröst

• Raunfærnimat í fisktækni, markmið að ná 10 manns, samstarf við
Fisktækniskóla Fisktækniskóla Íslands.

• Raufærnimat í búfræði, markmið að ná 10 manns, samstarf við
Landbúnaðraháskóla Íslands.

• Raunfærnimat í almennri starfshæfni, markmið að ná 10 manns, samstarf
við Vinnumálastofnun og Starfsendurhæfingu Vesturlands.
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Vor
BLS. 10

Haust

Þjónusta við fjarnemendur
Aðstaða fyrir háskólanemendur til próftöku á Vesturlandi
Þjónustan 2019
o Starfsfólk SMV hefur umsjón með prófafyrirlögnum á
Vesturlandi fyrir háskólanema. SMV er í samstarfi við aðila
utan starfsstöðva SMV, s.s. í Grundarfirði, Stykkishólmi og
Búðardal.
o Símenntunarmiðstöðin þjónustar alla háskólana, en
nemendur frá t.d. Keili, Opna háskólanum og EHÍ geta
einnig tekið próf í heimabyggð.
o Til skoðunar er, frá og með haustinu, að taka gjald af
nemanda fyrir hvert próf sem hann tekur hjá SMV.

Starfsfólk og verktakar
o Starfsfólk SMV, verktakar
BLS. 3

BLS. 11
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Samstarfsaðilar
o Fjölbrautaskóli Snæfellinga,
Grunnskólinn í Stykkishólmi,
Dalabyggð (ráðhús),
Átthagastofa Snæfellsbæjar

783

Maðaltal 2016 til
2018
Grundarfjörður

Starfsstöðvar og aðstaða
o Húsnæði Símenntunar á Akranesi
og í Borgarnesi, Fjölbrautaskóli
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Snæfellinga, Grunnskólinn í
Stykkishólmi, Dalabyggð (ráðhús),
Átthagastofa Snæfellsbæjar

Íslenska fyrir útlendinga
Námskeið fyrir fólk af erlendu bergi brotnu
Markmið og aðgerðir:
o Stuðningur við útlendinga sem koma til starfa á Íslandi og
þurfa grunnþekkingu í íslensku máli
o Aukin áhersla á starfstengda íslensku í formi stuttra og
hnitmiðaðra námskeiða í vinnustað
o Áframhaldandi samstarf við Vinnumálastofnun með því að
bjóða upp á námskeið fyrir atvinnuleitendur
o Íslenska verður að hluta til kennd í fjarnámi f.o.m. haustinu
o Skoða dreifnám til að mæta þörfum dreifbýlisins
o Þróa fjölbreyttar kennsluhætti og námskeið
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Áætlaður fjöldi 2019:
Áætlaður fjöldi námskeiða: 14
Áætlaður fjöldi nemenda á námskeiðum: 140
Áætlaður fjöldi nemendatunda: 8.400

Starfsfólk og verktakar
BLS. 3
o Verkefnastjórar
og verktakar

BLS. 12

Samstarfsaðilar
o Sveitarfélögin, Vinnumálastofnun,
Virk, StarfVest, Rauða kross
deildirnar

Starfsstöðvar og aðstaða
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o Starfsstöðvar á Vesturlandi
o Húsnæði hjá samstarfsaðilum, s.s.
grunn- og framhaldsskólum.
o Fjarnám

Fullorðinsfræðsla fyrir fólk með fötlun
Námskeið ætlað fólki með fötlun 20 ára og eldri
Markmið og aðgerðir:
o Samningur við Fjölmennt- símenntunar- og þekkingarmiðstöð er hornsteinninn í þjónustunni
o Öflug fræðsla til stuðnings við fullorðið fólk með fötlun
o Stefnt er að því að bjóða upp á námsleiðir fyrir fullorðið fólk með fötlun
o Vinnum að því að auka samstarfið enn frekar við sveitarfélögin á svæðinu
o Vinna að því að fá meira fjármagn í málaflokkinn

Starfsfólk og verktakar
o Verkefnastjóri og verktakar
BLS. 3

BLS. 13

Samstarfsaðilar
o Sveitarfélögin, Vinnumálastofnun

Starfsstöðvar og aðstaða
o Starfsstöðvar á Vesturlandi og
húsnæði sveitarfélaganna á
13
Vesturlandi.

Fullorðinsfræðsla fyrir fólk með fötlun
Námskeið ætlað fólki með fötlun 20 ára og eldri
Fjöldi nemendastunda
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Áætlaður fjöldi námskeiða: 18
Áætlaður fjöldi þáttt.: 110
Áætlaður fjöldi nem.st: 1.800
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Aðgerðaplan 2019:
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2017
Borgarnes

Námskeið um allt Vesturland, eftirfarandi námskeið verða haldin;
Boðið til veislu
Tækjaleikfimi
Eldum úti
Kallaspjall
Kelluspjall
Tónlist og sköpun
Tónlist og tal

Vor
BLS. 14

2018

Dalabyggð

Stykkishólmur

Áætlun 2019
Heildarfjöldi

• Fjölbreytt námskeið fyrir markhópinn
• Unnið að undirbúningi lengra náms fyrir markhópinn – horft m.a. Til
námsleiðarinnar „Stökkpallur“
• Aukið við sveitarfélögin
14

Haust

Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
Stuðningur í fræðslu- og starfsmannamálum hjá fyrirtækjum og stofnunum
Markmið og aðgerðir:
o Aðstoð við starfsmannaþróun með námskeiðum fyrir atvinnulífið.
o Fræðslustjóri að láni markaðssett með fyrirtækjaheimsóknum.
o Sérsniðin starfstengd námskeið samkvæmt beiðnum fyrirtækja og stofnana.
o Leiðsögn um hvar er hægt að sækja um styrki vegna fræðslu í starfsmannamálum.
o Hæfnigreining starfa
Starfsfólk og verktakar
o Starfsfólk Símenntunar

Samstarfsaðilar
o Hæfnisetur ferðaþjónustunnar,
starfsmenntasjóðir, fyrirtæki og
stofnanir

Aðgerðaplan 2019:

Starfsstöðvar og aðstaða
o Starfsstöðvar á Vesturlandi,
fyrirtæki og stofnanir

• 2 verkefni „Fræðslustjóri að láni“

3 verkefni “Fræðslustjóri að láni“

• Fyrirtækjaheimsóknir, fjöldi fyrirtækja: 30

• Fyrirtækjaheimsóknir, fjöldi fyrirtækja: 60

• Áhersla lögð á ferðaþjónustufyrirtæki í samstarfi við Hæfnisetrið

• Áhersla lögð á að heimsækja fyrirtæki og stofnanir til að kynna starfsemi
og þjónustu Símenntunar.

• Sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki

• Sérsniðin námskeið fyrir fyrirtæki

Vor
BLS. 15

Haust
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Erlend verkefni
Umsamin sérverkefni erlendis, einkum í Evrópu
Verefni 2019:
o FEENICS - Furthering Youth Empowerment through Enhancing Intrapreneurial commitment and skills. Markmiðið með
verkefninu er að efla ungt fólk á aldrinum 20-29 ára með því að bjóða upp á þjálfun sem eflir skapandi hæfni og
virkni einstaklinga og getur undirbúið þá fyrir atvinnulífið, hvort sem þeir hafa starfsreynslu eða ekki. Verkefninu lýkur
fyrri part árs 2020.
o Advancing Migrant Women - Markmiðið er að þróa hágæða efni til að þjálfa og styðja við konur af erlendum
uppruna til þess að þær valdeflist, styrki starfsgetur sína og frumkvöðlahæfni með heilstæðri áætlun sem byggir á
þjálfun og kennslu sem eykur sjálfstraust og getu. Verkefninu lýkur í febrúar 2020.
o Active citizenship – Markmiðið er að finna og þróa aðferðir við kennslu fullorðinna í virkri borgaravitund, auk þess að
bæta við það námsefni sem nú þegar er til. Verkefninu lýkur haustið 2019.
Starfsfólk og verktakar
o Signý Óskarsdóttir, Guðrún Vala
Elísdóttir

Samstarfsaðilar
o Erlendir og innlendir sem og
Creatrix, Háskólinn á Bifröst

Starfsstöðvar og aðstaða
o Tengt viðkomandi starfsfólki sem
vinna að verkefnunum

Aðgerðaplan:
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Feenics:

Feenics:

✓ Þátttakendur hittast í Portúgal á vinnufundi -

✓ Þátttakendur hittast á Íslandi í des. og ljúka verkefninu með ráðstefnu til að
kynna m.a. afurðir verkefnisins

Vor
BLS. 16

Haust

Fjárhagsáætlun 2019
Ríkisstyrkir/Rekstrarframlög
Aukaframlag vegna framhaldsfræðslu
Tekjur v/sérverkefna
Íslenska fyrir útlendinga
Styrkir v/erlendra verkefna
Fræðslusjóður (FA)
Sala námskeiða
Sala auglýsinga vsk
Sala lógó
FS net
Fjölmennt
Önnur sala
Fyrirframgreiddir styrkir
Endurgreiddur akstur
Endurgreiddir styrkir
Aðrar tekjur

Samtals rekstrartekjur
BLS. 17

Endurskoðuð
áætlun 2018

Rauntölur 2018

Áætlun 2019

-22.400.000
-4.480.000
-800.000
-3.000.000
-11.300.000

-22.400.000
-5.600.000
0
-3.700.000
-12.052.349

-22.400.000
-5.600.000
0
-4.000.000
-12.000.000

-39.000.000
-25.000.000
-195.000
-182.000
-828.000
-4.500.000
-794.000
-4.800.000

-43.121.925
-26.482.892
Fært undir "aðrar tekjur"
Fært undir "aðrar tekjur"
Fært undir "endurgr. Kostnaður"
-4.500.000
Fært undir "aðrar tekjur"
2.857.457
-612.000

-39.028.000
-18.516.000
0
0
-850.000
-4.500.000
0
-7.600.000
-500.000
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0

1.505.534
-2.065.940

0
-5.000.000

-117.279.000

-116.172.115

-119.994.000

Fjárhagsáætlun 2019
Rekstrargjöld

Endurskoðuð
áætlun 2018

Rauntölur 2018

Áætlun 2019

50.880.000
9.735.989
7.442.000
29.700.000
7.883.000
7.894.799
166.049

52.130.712
9.929.629
7.608.673
26.379.968
9.201.728
5.975.656
166.049

58.300.000
11.230.000
7.532.000
28.930.000
7.820.000
8.500.000
115.000

113.701.837

111.392.415

122.427.000

-300.000
180.000
50.000

-502.925
132.409
124.229

-500.000
140.000
130.000

Fjármagnsliðir samtals

230.000

256.638

270.000

Rekstrarniðurstaða

-3.647.163

-5.025.987

2.203.000

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld
Samstarfsverkefni
Húsnæðiskostnaður
Námskeiðskostnaður
Skrifstofukostnaður
Sjórnun og umsýsla
Fyrningar

Rekstrargjöld samtals
Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur og verðbætur
Vaxtagjöld - dráttarvextir
Fjármagnstekjuskattur

BLS. 18
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