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Viðauki 1: Tölvupóstur til þátttakenda í könnuninni 
 
Til starfsmanna LÍ sem hófu störf í bankanum á tímabilinu júní 2006 til maí 
2007 
 
Í ört stækkandi fyrirtæki eins og Landsbankanum er mjög mikilvægt að tekið sé vel á 
móti nýju fólki. Þannig má stuðla að því að nýir starfsmenn upplifi sig velkomna í 
bankann og að þeir öðlist sem fyrst nauðsynlega þekkingu og færni til að leysa 
verkefni sín á fullnægjandi hátt.  
 
Markviss þróun vinnubragða í tengslum við móttöku og þjálfun nýliða krefst þess að 
fyrir liggi upplýsingar um það sem vel er gert og það sem betur má fara. Því hefur 
verið ákveðið að gera könnun á því hvernig móttökur og þjálfun þeir fengu sem hófu 
störf í bankanum á  tímabilinu júní 2006 til maí 2007. Könnunin er gerð í samvinnu 
við Berglindi R. Hauksdóttur starfsmann bankans í útibúinu í Keflavík og er hún hluti 
af lokaverkefni hennar í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri.  
 
Könnunin verður send út í tölvupósti nú á næstu dögum og mikilvægt er að fá svör frá 
sem flestum starfsmönnum sem eru í úrtaki. Það tekur um 10 mínútur að svara 
könnuninni. Könnunin er send út í gegnum kannanakerfi hugbúnaðarfyrirtækisins 
Outcome. Farið er í öllu eftir reglum Persónuverndar um öflun og meðferð 
persónuupplýsinga. Þetta þýðir að hvorki umsjónarmaður könnunarinnar, undirritaður 
né aðrir starfsmenn bankans geta rakið svör til ákveðinna einstaklinga.  
 
Ég hvet þig eindregið til að taka þátt og leggja þannig þitt af mörkum í 
umbótastarfi á vinnustaðnum. 
 
Með kærri kveðju,  
 
Atli Atlason 
Framkvæmdastjóri Starfsmannasviðs Landsbanka Íslands 
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Viðauki 2: Bréf til þátttakenda í könnuninni frá höfundi 
 
Kæri viðtakandi 
  
Þú hefur verið valin(n) í úrtak vegna könnunar á gæðum móttöku og þjálfunar nýliða hjá 
Landsbankanum sem kynnt var í pósti frá Atla Atlasyni framkvæmdastjóra 
Starfsmannasviðs þann 22. október sl. 
  
Vinsamlega smelltu á hlekkinn neðst í þessum pósti til að komast inn í könnunina. Það tekur 
um það bil 10 mínútur að svara.  
 
Könnunin er send út í gegnum kannanakerfi hugbúnaðarfyrirtækisins Outcome. Farið er í öllu 
eftir reglum Persónuverndar um öflun og meðferð persónuupplýsinga. Þetta þýðir að hvorki 
undirrituð né aðrir starfsmenn bankans geta rakið svör til ákveðinna einstaklinga.  
  
Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina eða framkvæmd hennar er velkomið að hafa 
samband við undirritaða í síma 820-6806 eða senda tölvupóst á netfangið 
berglindhauksdottir@gmail.com 
  
Með fyrirfram þökk fyrir góðar undirtektir, 
 
Berglind Rut Hauksdóttir 
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Viðauki 3: Spurningakönnun sem lögð var fyrir nýliða 
 
A) Almennar spurningar 
 
1. Á hvaða tímabili hófst þú störf hjá Landsbankanum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

júní - ágúst 2006 34 20,36% +/-6,11% 

september - nóvember 2006 42 25,15% +/-6,58% 

desember 2006 - febrúar 2007 40 23,95% +/-6,47% 

mars 2007 - maí 2007 51 30,54% +/-6,99% 

Alls 167 100%   

 

 
 

2. Hver er lífaldur þinn? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

30 ára eða yngri 88 52,38% +/-7,55% 

31 - 40 ára 55 32,74% +/-7,10% 

41 - 50 ára 21 12,50% +/-5,00% 

51 - 60 ára 4 2,38% +/-2,31% 

Eldri en 60 ára 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   
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3. Kyn 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Kona 90 53,89% +/-7,56% 

Karl 77 46,11% +/-7,56% 

Alls 167 100%   

 

 
 

4. Hvar starfar þú? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall 

Vikmörk 
hlutfalla 

Höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík og 
nágrannasveitarfélög) 

160 95,24% +/-3,22% 

Landsbyggðinni 8 4,76% +/-3,22% 

Alls 168 100%   
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5. Starfar þú í útibúi eða höfuðstöðvum bankans? (Ath. 0101 telst til útibúa) 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Útibúi 39 23,35% +/-6,42% 

Höfuðstöðvum 113 67,66% +/-7,09% 

Annað 15 8,98% +/-4,34% 

Alls 167 100%   

 

 
 

6. Hve margir starfa í þínu útibúi/einingu? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

1 - 5 6 3,61% +/-2,84% 

6 - 10 28 16,87% +/-5,70% 

11 - 15 24 14,46% +/-5,35% 

16 - 20 29 17,47% +/-5,78% 

21 - 30 20 12,05% +/-4,95% 

Fleiri en 30 59 35,54% +/-7,28% 

Alls 166 100%   
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7. Hver er menntun þín? (Merktu við það próf sem þú laukst síðast) 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Grunnskólapróf 10 6,02% +/-3,62% 

Stúdentspróf 22 13,25% +/-5,16% 

Háskólapróf 120 72,29% +/-6,81% 

Annað 14 8,43% +/-4,23% 

Alls 166 100%   

 

 
 
8. Hvert er starfssvið þitt? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Framkv.stj./útibússtj./forstöðum. 1 0,60% +/-1,16% 

Sérfræðingur 115 68,45% +/-7,03% 

Skrifstofustjóri/afgreiðslustjóri 0 0% +/-0,00% 

Þj.stj./þjón.fulltr./fulltr./deildarstj. 28 16,67% +/-5,64% 

Gjaldkeri 14 8,33% +/-4,18% 

Bankaritari 6 3,57% +/-2,81% 

Annað 4 2,38% +/-2,31% 

Alls 168 100%   
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B) Upplýsingar áður en störf hófust 
 
9. Varst þú búin/n að hitta þinn yfirmann áður en þú skrifaðir undir 
ráðningarsamninginn? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 160 95,81% +/-3,04% 

Nei 7 4,19% +/-3,04% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 167 100%   

 

 
9 a. Áður en störf hófust varst þú meðvituð/aður um hver var þinn næsti 
yfirmaður? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 4 66,67% +/-37,72% 

Nei 2 33,33% +/-37,72% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 6 100%   
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10. Áður en störf hófust var þér kynnt í hverju starfssvið þitt fælist? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 153 91,62% +/-4,20% 

Nei 11 6,59% +/-3,76% 

Veit ekki 3 1,80% +/-2,01% 

Alls 167 100%   

 

 
 

 

11. Áður en störf hófust var starfssvið þitt skýrt í þínum huga? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 114 69,09% +/-7,05% 

Nei 46 27,88% +/-6,84% 

Veit ekki 5 3,03% +/-2,62% 

Alls 165 100%   
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12. Var búið að kynna fyrir þér reglur um klæðaburð starfsmanna fyrir fyrsta 
starfsdag? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 113 67,66% +/-7,09% 

Nei 50 29,94% +/-6,95% 

Veit ekki 4 2,40% +/-2,32% 

Alls 167 100%   

 

 
 

13. Voru þér kynntar starfs- og siðareglur Landsbankans við upphaf starfs? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 142 85,03% +/-5,41% 

Nei 20 11,98% +/-4,92% 

Veit ekki 5 2,99% +/-2,58% 

Alls 167 100%   
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C) Móttökur fyrstu dagana í nýju starfi 

Kynning 

14. Tók næsti yfirmaður á móti þér á fyrsta starfsdegi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 147 87,50% +/-5,00% 

Nei 19 11,31% +/-4,79% 

Veit ekki 2 1,19% +/-1,64% 

Alls 168 100%   

 

 
15. Upplifðir þú jákvæðni frá þeim sem tók á móti þér gagnvart bankanum og 
starfsumhverfi hans? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 162 97,01% +/-2,58% 

Nei 1 0,60% +/-1,17% 

Veit ekki 4 2,40% +/-2,32% 

Alls 167 100%   
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16. Varst þú kynnt/ur fyrir samstarfsfélögum þínum á fyrsta starfsdegi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 155 92,81% +/-3,92% 

Nei 11 6,59% +/-3,76% 

Veit ekki 1 0,60% +/-1,17% 

Alls 167 100%   

 

 
 

17. Fannst þér vera vel tekið á móti þér meðal samstarfsfélaga? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 158 95,76% +/-3,08% 

Nei 2 1,21% +/-1,67% 

Veit ekki 5 3,03% +/-2,62% 

Alls 165 100%   
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17 a. Hverju var ábótavant? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 2 100,00% +/-0,00% 

Alls 2 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Ákveðnir aðilar innan deildarinnar reyna allt sem þeir geta til þess að láta nýju 
starfsfólki líða illa.  

• Það er ekki nógu góður mórall og fólk leit á mann sem ógnun 

 

18. Voru samstarfsfélagar þínir almennt meðvitaðir um ráðningu þína? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 127 75,60% +/-6,50% 

Nei 15 8,93% +/-4,31% 

Veit ekki 26 15,48% +/-5,47% 

Alls 168 100%   
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Aðstaða 

19. Hafðir þú aðgang að tölvu á fyrsta starfsdegi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 139 82,74% +/-5,71% 

Nei 29 17,26% +/-5,71% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Á ekki við 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   

 

 
 
20. Var búið að útbúa sérstakan tölvuaðgang í þínu nafni á fyrsta starfsdegi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Nei 48 28,57% +/-6,83% 

Já 117 69,64% +/-6,95% 

Veit ekki 3 1,79% +/-2,00% 

Á ekki við 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   
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21. Hafðir þú aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum á fyrsta starfsdegi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 77 45,83% +/-7,53% 

Nei 88 52,38% +/-7,55% 

Veit ekki 3 1,79% +/-2,00% 

Á ekki við 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   

 

 
 

Upplýsingagjöf 

22. Voru þér kynntar öryggisreglur vinnustaðarins þegar þú hófst störf? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 73 43,71% +/-7,52% 

Nei 81 48,50% +/-7,58% 

Veit ekki 13 7,78% +/-4,06% 

Alls 167 100%   
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23. Fékkst þú kynningu á vinnuumhverfinu þ.e. kaffistofu, salernisaðstöðu, 
fatahengi, inn- og útgönguleiðum og/eða bílastæðamálum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 126 75,00% +/-6,55% 

Nei 40 23,81% +/-6,44% 

Veit ekki 2 1,19% +/-1,64% 

Alls 168 100%   

 

 
 

24. Var farið með þig í vettvangsferð um vinnustaðinn? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 112 66,67% +/-7,13% 

Nei 55 32,74% +/-7,10% 

Veit ekki 1 0,60% +/-1,16% 

Alls 168 100%   
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25. Voru þér kynntar reglur um matar- og kaffitíma? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 113 67,26% +/-7,10% 

Nei 49 29,17% +/-6,87% 

Veit ekki 6 3,57% +/-2,81% 

Alls 168 100%   

 

 
 

26. Var ákveðinn aðili (tengiliður) í útibúinu/einingunni sem þú gast leitað til 
með starfstengdar spurningar á fyrstu starfsdögum þínum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 138 82,63% +/-5,75% 

Nei 23 13,77% +/-5,23% 

Veit ekki 6 3,59% +/-2,82% 

Alls 167 100%   
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26 a. Hefðir þú viljað hafa slíkan aðila (tengilið) til að leita til á fyrstu 
starfsdögum þínum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 19 65,52% +/-17,30% 

Nei 6 20,69% +/-14,74% 

Veit ekki 4 13,79% +/-12,55% 

Alls 29 100%   

 

 
 

27. Fékkst þú í upphafi nauðsynlegar útskýringar á hvar upplýsingar var að 
finna til að sinna þínum daglegum störfum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 111 66,07% +/-7,16% 

Nei 42 25,00% +/-6,55% 

Veit ekki 15 8,93% +/-4,31% 

Alls 168 100%   
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28. Fékkst þú svigrúm/tækifæri/tíma til að skoða og kanna gagnlegar 
upplýsingar? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 140 83,33% +/-5,64% 

Nei 20 11,90% +/-4,90% 

Veit ekki 8 4,76% +/-3,22% 

Alls 168 100%   

 

 
 

29. Hefði mátt bæta fyrstu móttökur á einhvern hátt? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 60 35,71% +/-7,25% 

Nei 59 35,12% +/-7,22% 

Veit ekki 49 29,17% +/-6,87% 

Alls 168 100%   
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29 a. Vinsamlega tilgreindu hvað hefði mátt betur fara. 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 52 100,00% +/-0,00% 

Alls 52 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Að hafa 1 til 2 tengla til að leita til - Þær upplýsingar sem ég sá síðar hjá 
þjónustudeild um framkomu og hegðun starfsfólks LÍ er ekki í neinu samræmi 
við móttöku nýs starfsmans  

• Aðgangskort hefði mátt vera tilbúið og forrit uppsett á vélinni minni.  
• Aðgangskort hefði mátt vera tilbúið.  
• Aðilinn sem átti að kenna mér hefði mátt kenna betur og vera jákvæður. 

(yfirmenn eru mjög jákvæðir)  
• Betri leiðsögn í upphafi, ekki henda fólki út í djúpu laugina og svo að kenna 

því að synda  
• Ef öll tölvukerfi hefðu verið til staðar og ég hefði fengið leiðsögn í þeim frá 

utanaðkomandi aðila en ekki bara frá samstarfsfólki mínu á hlaupum. Vel var 
tekið á móti mér fyrir utan að einn aðili innan deildarinnar er mjög erfiður í 
skapinu og tók á móti mér, eins og flestum öðrum, með gagnrýni og kulda.  

• Ég byrjaði um mánaðarmót og féhirðirinn sem var yfirmaður minn byrjaði 
daginn á undan mér. Ég fékk ekki að fara í tölvu til að kynna mér starfið fyrstu 
eina og hálfa vikuna því það var svo mikið að gera og fólkið í kringum mig gat 
varla talað við mig.  

• Ég fékk ekki aðgang að mismunandi tölvukerfum fyrr en 2 vikum eftir að ég 
byrjaði. Slæmt fyrir forritara.  

• Fá tölvu með öllum nauðsinlegum hugbúnaði og aðgangi að nauðsinlegum 
grunnum. Veit til að þetta hafi lagast hjá þeim sem á eftir hafa komið. Tók mig 
ca. 3 daga að fá allt til að virka. Einnig tók 2 vikur að fá aðgangskort.  

• Fannst lítill tími gefinn til að kynna mér starf mitt áður en mér var hent út í 
"djúpu laugina". Aðilinn sem átti að vera sá sem ég leitaði til varðandi 
upplýsingagjöf hafði ekki þekkingu á því starfi sem ég átti að sinna.  

• Fara tilbúna tölvu, alla aðganga, aðgangskort.  
• Fór að afgreiða viðskiptavini eftir 5 daga í útibúinu og hafði þá samasem 

ekkert fengið að afgreiða neinn fyrir þann tíma. Gott hefði verið að fá að vera 
með einhverjum fyrstu dagana. Fyrsti afgreiðslu dagurinn var um mán. mót og 
MJÖG mikið að gera, þ.a.l. hafði enginn tíma til að svara spurningum mínum. 
Þetta hafði áhrif á lengd afgreiðslu hvers viðskiptavinar og þurftu þeir oft að 
bíða ansi lengi. Mér fannst það miður. Mikið álag var á starfsmönnum í 
kringum mig og það hefur e.t.v. komið út sem pirring yfir því að ég var að 
spyrja, þetta þótti mér mjög miður og upplifði mig stundum ekkert allt of 
velkomna (flestir þjónustufulltrúarnir voru mjög hjálplegir en aðrir mjög 
truntulegir bara, svo ég tali í hreinskilni). Þyrfti að vera meira um hjálpsemi 
hjá þjónustufulltrúum og vilji til að aðstoða sína kollega, ekki bara 
viðskiptavinina. Þetta finnur maður mikið sem nýr starfsmaður. Ég fór því að 
forðast það að spyrja vissa aðila innan útibúsins því ég fékk alltaf mjög 
leðinleg svör. Tek það fram að sú leiðsögn og kennsla sem fór fram í útibúinu 
var ekki beint aðgengileg, ég þurfti eiginlega að elta þann sem átti að kenna 
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mér, það var sem sé ekki að hennar frumkvæði að kenna mér. Ég þurfti 
virkilega að ganga á eftir vitneskjunni. Sem er kannski ekkert slæmt út af fyrir 
sig, en maður upplifði það dáldið eins og hún vildi ekki kenna mér.  

• Fyrstu móttökur voru til fyrirmyndar  
• Hafa aðgang að tölvukerfum tilbúinn á fyrsta degi. Upplýsingaflæði ekki nógu 

gott í byrjun...þurfti mikið að sækja mér upplýsingar.  
• Hafa einhvern fastan tengilið til að leita til. Fá betri kynningu frá næsta 

yfirmanni varðandi starfssvið deildar og hlutverkaskiptingu. Fá kynningu á 
sviðinu sem heild.  

• Hefði mátt fara með mig um fyrirtækið og kynna fyrir starfsfólki og stöðvum  
• hefði mátt kynna bankann betur, fara um bankann í vettvangsferð, kynna 

sviðin betur.  
• Hefði þurft stuðning aðeins lengur í upphafi  
• Hefði viljað fá að horfa yfir öxlina á ,,reynslubolta" í 2-3 daga.  
• Hefði viljað fá göngutúr um svæðið  
• Hefði viljað kynningu á vinnuumhverfi og hefði verið betra að vera komin 

með aðgang að öllum kerfum sem ég þurfti.  
• Koma manni strax betur inn í hlutina og það var mjög ábótavant að kenna 

manni ekki á kerfin - þurfti að kenna mér sjálf á flest kerfin  
• Legg til að útbúin verði "nýliðamappa" fyrir hvert svið bankans  
• Mánaðarmót, vantaði starfsfólk á vinnustaðnum. Mér var algjörlega hent út í 

djúpu laugina og gert ráð fyrir að ég gæri sinnt störfum eins og eftir árs starf.  
• Markvissari kynning og þjálfun sniðin að reynslu og þekkingu starfsmanns  
• Meira skipulag og skýrari kynning á starfi mínu.  
• Meiri undirbúningur og þjálfun  
• Nægt fólk þannig að hægt sé að sinna þeim sem byrjar og hann hafi aðstöðu til 

að koma sér inn í hlutina þannig að viðskiptavinurinn upplifi ekki að þarna sé 
"einhver" starfsmaður sem ekki sé að afgreiða, "bara að hangsa"  

• REglur um Kínamúra, verðbréfaviðskipti notkun aðstöðu hefði mátt kynna 
betur  

• Setja mig betur inn í starfið  
• Setja sig betur í spor þess sem er nýr og þekkir ekki starfið. Fara yfir stöðuna 

reglulega með nýjum starfsmanni,hvað hann er búinn að læra og hvað sé 
ábótavant. Ekki gera ráð fyrir að allir hafi sömu þekkingu eða grunn og þeir.  

• Starfsstöð hefði átt að vera klár með nettengdri tölvu, tengdum síma með 
símanúmeri. Það hefði átt að vera tilbúinn notandi fyrir mig í póstinn og inn á 
innranetið. Svo hefði gjarnan mátt vera búið að setja upp þau forrit sem ég 
þarf að nota og gefa mér aðgang að þeim. Ekkert af þessu var tilbúið og tók 
nokkra daga upp í viku að fá til að virka. Frekar lélegt verð ég að segja.  

• Starfssvið frekar óskýrt.  
• Starfssvið var ónákvæmt og starfsaðstaða var ekki fyrir hendi frá fyrsta degi.  
• Þá aðallega að því leiti að hafa úthlutaðan samstarfsaðila sem hefði þá átt að 

sjá um nýliðaþjálfun fyrir dagleg störf deildarinnar og kennslu á forrit.  
• Það hefði mátt afhenda manni betri gögn þar sem innleiðingarferlið við að 

hefja nýtt starf kæmi fram.  
• Það hefði mátt kynna mig sérstaklega fyrir samstarfsfélögum mínum. Mér 

finnst einnig mikilvægt að láta ekki nýjan starfsmann vinna alveg 9-5 fyrsta 
daginn þar sem hann er aðeins að koma sér inn í málin og lærir ekki allt í einni 
lotu.  

 82



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH 
 

 

• Það hefði mátt skýra starfsumhverfið, kynna annað starfsfólk og fara betur yfir 
hlutina.  

• Það hefði mátt vera búið að ganga betur frá tölvuaðgangi, þ.e.a.s. kerfum og 
þess háttar.  

• það hefði mátt vera búið að ganga frá aðgangi að tölvukerfunum sem ég þurfti 
áður en ég mætti þar sem fyrstu dagarnir fóru í það að ganga frá aðgangi að 
þeim  

• Það hefði mátt vera einn aðili sem sýndi mér kerfin sem ég þyrfti að nota án 
þess að ég leitaði til einhvers  

• Það hefði verið gott að fá einhvers konar almenna kynningu á minni deild og 
verksviðum hennar, fara yfir markmið deildarinnar og stefnu. Gott væri líka að 
hafa einhvers konar lesefni um verkferla deildarinnar svo maður hefði 
möguleika á að kynna sér betur hvaða hlutverk deildin hefur og hvaða deildir 
eru í helstu samskiptum við deildina. Persónulega hefði ég viljað hafa 
einhvern ákveðinn trúnaðarmann eða leiðbeinanda fyrstu vikurnar sem sæi 
hreinlega um að kynna mér allt um bankann og sem ég gæti alltaf leitað til í 
stað yfirmanns.  

• Það vantar góða hugtaka-ö og upplýsingavef fyrir nýliða. Intranetið er bara 
samansafn af skjölum og dóti. Ég vil vita hvað er RB (AH, IG, Tryggingaskrá 
o.s.frv.), tengingar/samstarf við aðra banka, heildarsýn á kerfi bankans, o.s.frv.  

• Það var búið panta aðgang að tölvukerfum/gögnum í tíma, en leið ca. mánuður 
þar til allt fór að virka sem skildi. Vinnuaðstæða var ekki kynnt við ráðningu, 
og kom á óvart hversu döpur hún er og hefði hugsanlega haft áhrif við 
ráðningu  

• það var enginn formleg kynning á starfinu og þeim grundvallar atriðum sem 
ber að hafa í huga ásamt tölvukerfunum sem við notumst við, einnig voru 
aðgangsmál í tölvukerfi mjög erfið og sein.  

• Þó svo að um nýtt starf hefði verið að ræða ða hluta hefði verið gott að fá 
grófa starfslýsingu. Þá hefði verið gott að fá aðstoð varðandi hvert ætti að leita 
eftir upplýsingum. Þá heði verið gott að hafa einhvern "félaga" fyrstu vikuna 
sem tæki mann með á fundi, í mat ect.  

• Tölvuaðgangurinn minn hefði mátt vera tilbúinn, en ég þurfti að bíða eftir 
honum í nokkra daga.  

• tölvukerfi uppsett og markvissari þjálfun.  
• tölvumál klár  
• Undirbúningur varðandi aðgang að húsnæði, tölvum og síma hefði mátt að 

vera tilbúinn. Sá um að útvega þetta að mestu sjálf.  
• Vantar aðgengilegra efni um innri-virkni bankans, t.a.m. kerfi og annað slíkt  
• Yfirmenn ættu að taka á því þegar ákveðnir starfsmenn eru með leiðindi 

gagnvart öðru starfsfólki. 

 

 

 

 

 

 83



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH 
 

 

D) Fræðsla og þjálfun við upphaf starfs 

Nýliðakynning 

30. Sóttir þú nýliðakynningu fljótlega eftir að þú hófst störf í bankanum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 129 77,71% +/-6,33% 

Nei 35 21,08% +/-6,21% 

Veit ekki 2 1,20% +/-1,66% 

Alls 166 100%   

 

 
30 a. Fannst þér kynningin gagnleg? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 104 81,25% +/-6,76% 

Nei 12 9,38% +/-5,05% 

Veit ekki 12 9,38% +/-5,05% 

Alls 128 100%   
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30 b. Er eitthvað sem hefði mátt fara betur á nýliðakynningunni? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 18 13,95% +/-5,98% 

Nei 41 31,78% +/-8,04% 

Veit ekki 70 54,26% +/-8,60% 

Alls 129 100%   

 

 
 

30 c. Vinsamlega tilgreindu hvað hefði mátt betur fara. 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 15 100,00% +/-0,00% 

Alls 15 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Betri kynning á hvað er gert í hverri deild bankans.  
• ég var í fullri vinnu og gat því ekki verið á kynningunni allri (þurfti að sinna 

útkalli meða á kynningunni stóð)  
• Fannst kynningin henta betur fyrir fólk í útibúum heldur en öðrum. lítið tengt 

mínu starfi.  
• Fannst mega fara betur yfir nauðsynlegustu hluti í kerfunum og fara stuttlega 

yfir helstu vörur bankans því að stundum eru engin námskeið í því í boði á 
næstu vikum.  

• Fara betur yfir viðkomandi svið þar sem ég er starfsmaður. Einnig upplýsingar 
um starfsmannafélagið og réttindi starfsmanna og skyldur.  

• Farið betur yfir t.d. vildarkerfin eins og með punktasöfnunina og 
aukakrónurnar.  

• Hefði mátt kanna þar hvort við vorum ánægð með móttökur í útibúi... Eins að 
benda þá á hvert við gætum leitað til að láta í ljós óánægju með fyrstu 
starfsvikur... því óþægilegt er að fara beint til næsta yfirmanns nýbyrjuð í 
starfi og láta í ljós óánægju með móttökur.  

• hefði mátt vera ítarlegri um hlutverk hvers sviðs - jafnvel að yfirmenn 
sviðanna héldu smá tölu....  
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• Hefði mátt vera meira um bankann sem slíkan í stað 1 klst fyrirlestrar frá 
regluverði.  

• Hnitmiðaðri miðað við mína stöðu innan bankans en mikið virtist snúast um 
innra eftirlit og hvað má ekki þegar verið er að meðhöndla persónutengd gögn 
og peninga.  

• Kynningin þótti mér of almenn. Landsbankinn er það stór vinnustaður að ég 
hefði viljað fá nýliðakynningu sem stæði mér nær.  

• Starfsmenn komu úr hinum ýmsu deildum og sviðum kanski hefði mátt fara 
betur ofan í hverja einingu á mínu sviði svo maður skildi betur tengslin á milli 
og hvað hver er að gera  

• það hefði mátt vera samskona nýliðakynning innan míns sviðs.  
• Tveir einstaklingar fjölluðu um hið sama í fyrirlestrunum sínum, hefði mátt 

vera samskipti þar á milli og tímanum betur eytt í annað en að hlusta á hið 
sama tvisvar!  

• við hittumst í 2 tíma ca. það hefði mátt fara ítarlegar í öll mál og kynna manni 
allt starfið betur. nú er reyndar búið að lengja nýliðakynninguna. 

 
30 aa. Hvers vegna ekki? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Var ekki boðuð/aður 11 31,43% +/-15,38% 

Vissi ekki af kynningunni 2 5,71% +/-7,69% 

Komst ekki frá 15 42,86% +/-16,40% 

Annað 7 20,00% +/-13,25% 

Alls 35 100%   
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30 ab. Vinsamlega tilgreindu hvað. 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 5 100,00% +/-0,00% 

Alls 5 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Hef áður starfað í Landsbankanum því var ekki talin þörf á því.  
• Nýliða kynning var ekki fyrr en 4 mánuðum eftir að ég hóf störf, sá ekki 

tilganginn að fara á þannig kynningu þar sem ég var búinn að afla mér allra 
upplýsinga sem fjallað var um á kynningunni.  

• Skráði mig seint  
• Taldi mig ekki þurfa hana  
• Var ekki í boði fyrr en síðar 

Þjálfun á starfsstöð 

31. Fékkst þú leiðsögn/kennslu í þínu útibúi/einingu við upphaf starfs? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 122 73,05% +/-6,73% 

Nei 35 20,96% +/-6,17% 

Veit ekki 10 5,99% +/-3,60% 

Alls 167 100%   
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31 a. Hversu lengi fannst þér sú leiðsögn/kennsla aðgengileg? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Fyrstu dagana 24 19,67% +/-7,05% 

Fyrsta mánuðinn 23 18,85% +/-6,94% 

Fyrstu þrjá mánuðina 17 13,93% +/-6,15% 

Lengur 58 47,54% +/-8,86% 

Alls 122 100%   

 

 
 

 

31 b. Var leiðsögnin/kennslan markviss að þínu mati? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 61 50,00% +/-8,87% 

Nei 48 39,34% +/-8,67% 

Veit ekki 13 10,66% +/-5,48% 

Alls 122 100%   
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31 c. Telur þú að leiðsögnin/kennslan innan þíns útibús/einingar hafi gagnast 
þér í starfi? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 115 94,26% +/-4,13% 

Nei 3 2,46% +/-2,75% 

Veit ekki 4 3,28% +/-3,16% 

Alls 122 100%   

 

 
 

32. Hvað telur þú að það hafi tekið þig langan tíma þar til þú gast unnið 
sjálfstætt án mikillar aðstoðar? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Skemur en þrjá mánuði 73 43,45% +/-7,50% 

1 - 3 mánuði 78 46,43% +/-7,54% 

4 - 8 mánuði 15 8,93% +/-4,31% 

9 mánuði eða lengur 2 1,19% +/-1,64% 

Alls 168 100%   
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33. Hefði mátt bæta leiðsögn/kennslu til þín við upphaf starfs? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 60 35,71% +/-7,25% 

Nei 64 38,10% +/-7,34% 

Veit ekki 44 26,19% +/-6,65% 

Alls 168 100%   

 

 
33a. Vinsamlega tilgreindu hvað hefði mátt fara betur. 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 44 100,00% +/-0,00% 

Alls 44 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Eins og ég skrifaði áðan hefði ég viljað að leiðsögnin eða kennslan hefði verið 
markvissari og kannski aðeins frá einum aðila í stað þess að allir í deildinni 
væru að leiðbeina. Þó það sé auðvitað mjög gott að geta gengið til allra og 
spurst fyrir.  

• Enn og aftur vantaði starfsfólk svo hægt væri að sinna þeim nýja, starfsfólk 
hafði nóg á sinni könnu án þess að þurfa svo að sjá um leiðsögn hjá nýliðanum  

• Fá betri gögn um hvernig viðskipti fara fram og hvaða reglur gilda almennt 
varðandi viðskipti (þ.e. daglegt starf).  

• Hafa einn aðila sem sæi um mín mál  
• Hefði mátt fara fyrr niður á fyrirtækjasvið og sjá hvað er verið að gera þarna, 

fá betri kennslu í Mími  
• Hefði mátt fara skipulagðar með mér í hitt og þetta og kynnt mér ýmislegt 

mun betur. Mér finnst mig vanta ennþá fullt af uppýsingum sem mér finnst 
hálfgerður grunnur. Þarf betur að útskýra ferli og hvernig allt gengur fyrir sig.  

• Hefði mátt kynna betur hlutverk annarra deilda til þess að öðlast betri yfirsýn 
yfir starfsemi bankans  

• hefði þurft meiri stuðning fyrstu dagana  
• Hefði verið betra að einhver væri með manni fyrstu afgreiðslu dagana, þ.e. 

setið fyrir aftan mann. Fyrsta mánuðinn virtist aldrei vera spurt að því sama, 
þannig að maður þarf víðtæka þekkingu til að geta afgreitt slíkt. Þetta þýddi 
hlaup um allt útibúið til að spyrja og á meðan beið viðskiptavinurinn. Tek það 
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fram að það var mjög mikið að gera á þessum tíma og þess vegna var stundum 
erfitt að finna einhvern sem gat liðsinnt mér.  

• Hefði verið hægt að fara markvissar yfir tæknimál, uppbyggingu hugbúnaðar 
osfrv.  

• Í fyrsta lagi að hafa starfsstöð og aðganga að kerfum tiltæka. Einnig mætti 
vera til einhver útdráttur úr hverjum þjónustuþætti fyrir sig sem maður gæti 
kynnt sér. Þetta var svona svolítið snubbótt og illa skipulagt. Ég sat bak við 
einn þjónustufulltrúa og horfði á, svo sat ég við tölvuskjáinn og las, svo eftir 
2-3 vikur fór ég í gjaldkerann. Vantaði skipulag, samvinnu starfsfólks, nánari 
skilgreiningu og lýsingu á starfinu.  

• Í mínu starfi nota ég mörg tölvukerfi og það var ætlast til að ég prófaði mig 
áfram. Það mætti vera regluleg kennsla í t.d. RB, voginni og fleiri algengum 
kerfum innan bankans.  

• Kenna þarf nýliðum á þau tölvukerfi bankans sem notuð eru. Vistun gagna er 
ekki nógu góð.  

• Kennsla hefði getað verið aðeins markvissari og vinnaðferðir samhæfðari. 
Margt sem maður vissi ekki fyrr en maður var búin að gera misstökin en þá 
lærir maður líka betur.  

• Kennslan hefði átt að vera markvissari, annar aðili hefði átt að kenna mér, 
einhver jákvæður sem kynni að kenna öðru fólki.  

• Kennslu á forritið sem maður vinnur á allan daginn 5 daga í viku.  
• Kynna betur starfsmenn annarra deilda/sviða sem maður á samskipti við. 

Meiri kennslu á þau tölvukerfi sem notuð eru í starfinu.  
• Kynning á deildum innan míns sviðs; fólki, stefnu, 3 ára plan o.fl.  
• Leiðsögnin hefði mátt vera aðeins meiri og nákvæmari, en þó var alltaf fólk til 

staðar til að leita til.  
• Markviss kennsla frá einni manneskju hefði virkað betur  
• Markvissari kennsla/leiðsögn  
• Markvissari kynning á helstu kerfum sem notuð eru og reglum t.d varðandi 

útlán (heimildir aðallega)  
• Markvissari og skipulagðari leiðsögn. T.d. að hafa fleiri verkferla tiltæka t.d. í 

sambandi við hin ýmsu tölvukerfi sem unnið er með. Fara reglulega yfir 
stöðuna með nýjum starfsmanni. Halda stutta fundi með honum minnst einu 
sinni í viku til að styrkja hann í nyju starfi t.d. með hrósi, þ.e. að hrósa 
einstaklingnum fyrir það sem hann er búinn að tileinka sér því það eru svo 
ótalmargir hlutir sem enn eru ólærðir á fyrstu mánuðunum. Nauðsynlegt að 
láta starfsmanninn vita að hann sé á réttri leið með að tileinka sér starfið. Þeir 
sem kenna þurfa að setja sig í spor þess sem ekki veit.  

• markvissari og skipulagðari þjálfun.  
• Nánari kennslu á forritin sem eru notuð, betri útskýringar hvað skal gera og 

vara sig á.  
• Sama svar og í 29a) Það er að ákveðinn samstarfsaðili hefði tekið að sér 

þjálfun og kennslu á forrit fyrstu vikurnar.  
• Segja betur frá hlutunum. Ég þarf oft að gera mistökin áður en það er hægt að 

segja mér hvernig á að gera hlutina. Mér gremst það. Oft er ekki samræmi í 
leiðbeiningum frá samstarfsfólki.  

• skilvirkari kennslu við þau viðfangsefni sem tilheyra starfinu.  
• Starfslýsing væri til bóta.  
• Starfsmannaviðtöl voru fljótlega eftir að ég hóf störf. Þar lagði ég ríka áherslu 

á að ég fengi að fara sem "nemi" í annað útibú til að hitta aðila sem unnu sama 
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starf og ég (þar sem forveri minn var hættur áður en ég tók til starfa). 
Yfirmaður minn tók vel í þessa bón...en fylgdi því svo ekki eftir. Ég pressaði 
það fyrstu vikurnar á eftir, en kunni svo ekki við að vera að ýta mikið á eftir 
því. Því var það svo að leiðsögnin var ekki nægilega markviss, því enginn í 
útibúinu þekkti nákvæmlega það starf sem ég sinnti.  

• Það hefði átt einhver að taka ábyrgð á því að ég kæmist sem fyrst inn í starfið, 
með kynningu og fræðslu. Þetta var svona nokkurn veginn "learn as you go"  

• Það hefði mátt fylgjast betur með og útskýra þau vandamál sem gætu komið í 
stað þess að bíða eftir að ég myndi átta mig á því að þetta væri vandamál þar 
sem ég var að gera þetta í fyrsta sinn ... !  

• Það hefði mátt fara betur með mér í gegnum öll gagnakerfi bankans og 
uppbyggingu gagnagrunnanna. Engu að síður var þetta gert ágætlega en það 
má alltaf gera betur.  

• Það vantaði lýsingar á kerfum bankans niður á gagnagrunns - level  
• það var ekkert annað í boði en að vinna sjálfstætt. Hins vegar hefði verið gott 

að mega sitja fleiri fundi með reyndari mönnum til að læra af þeim. þá hefði 
verið gott að fá smá yfirhalningu um sviðið, persónur og leikendur, markmið, 
árangur ect.  

• Það var svolítið gert ráð fyrir því að ég kynni allt í sambandi við starfið þar 
sem ég hafði unnið við það áður. En það var bara svolítið langt síðan það var 
og margt hafði breyst mikið og hratt í starfinu.  

• það var svolítið hlaupið úr einu í annað. þar sem starf mitt byggist á því að 
kunna á mörg kerfi var ekki fókusað á eitt í einu heldur hlaupið úr einu í 
annað.  

• Þar sem ég hafði ekki neina starfsreynslu í banka hefði þurft að vera 
starfsmaður með manni í lengri tíma. 7 dagar er ekki nóg. Annars hafði ég 
mjög gott aðgengi að starfsmönnum til að leita til með til að fá aðstoð.  

• Þurfti oft á tíðum að hringja sjálf á nokkra staði til að redda mér t.d. 
aðgöngum, aðgangskorti, leita að skrifstofuáhöldum eins og pennum, 
háherslupennum, heftara ofl. Var bara svo heppin að hafa aðra sem einnig var 
að byrja sem reddaði þessu oft fyrir okkur báðar.  

• Þyrfti að liggja fyrir skýrari reglur um hvernig verkefnin eru leyst. Það eru 
ekki til neinir verkferlar/verkgreining  

• Vantar upp á að kenna nýju fólki einfalda hluti eins og á síman þegar farið er 
frá starfsstöð o.fl. - Eins og yfirmönnum vanti tékklista við móttöku nýs 
starfsmanns  

• Var nánast ekki kennt á neitt - alltaf hent í djúpu laugina og ég veit að fleirum 
sem voru að byrja á sama tíma fannst þetta líka  

• Varðandi helstu tengiliði sem tengjast starfinu, sérstaklega innan bankans.  
• Viðkomandi hefði mátt gefa sér meiri tíma og þolinmæði við kennsluna. 
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Námskeið 

34. Sóttir þú námskeið/nám utanhúss á vegum bankans til að undirbúa þig 
sérstaklega fyrir starfið sem þú sinnir? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 38 22,75% +/-6,36% 

Nei 127 76,05% +/-6,47% 

Veit ekki 2 1,20% +/-1,65% 

Alls 167 100%   

 

 
 

35. Veist þú hvar þú finnur upplýsingar um fræðslu (námskeið/fyrirlestra o.fl.) 
sem eru í boði innan bankans? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 154 91,67% +/-4,18% 

Nei 12 7,14% +/-3,89% 

Veit ekki 2 1,19% +/-1,64% 

Alls 168 100%   
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36. Hefur þú sótt námskeið innan bankans síðan þú hófst störf? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 112 67,47% +/-7,13% 

Nei 54 32,53% +/-7,13% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 166 100%   

 

 
 

37. Finnst þér framboð fræðslu (námskeið/fyrirlestra o.fl.) innan bankans hafa 
verið fullnægjandi fyrir þig sem nýliða? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 108 65,06% +/-7,25% 

Nei 25 15,06% +/-5,44% 

Veit ekki 33 19,88% +/-6,07% 

Alls 166 100%   
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37 a. Hvað finnst þér vanta? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 41 100,00% +/-0,00% 

Alls 41 100%   

 
Opin spurning – rituð svör: 

• Athugasemdir mínar snúa fyrst og fremst að því sviði sem ég starfa á en ekki 
bankanum sem heild.  

• Betri upplýsingar um vinnureglur og aðferðir, mismunandi eftir þeim sem 
kennir manni. Haldgóðar vinnulýsingar sem auðvelt væri að fletta uppí og 
auðskiljanlegar.  

• Dettur ekkert í hug.  
• Ég byrjaði í maí og þá var ekki mikið um námskeið.  
• Ég hef ekki kynnt mér það nógu vel.  
• ég vissi ekki hvenig ég kæmist inní bankann utan opnunartíma og fannst 

yfirmaður minn ekki alveg tilbúinn að taka á móti mér og vissi ekki hvað hann 
vildi láta mig gera og það hefði mátt bæta  

• Eina sem mér dettur í hug eru betri bílastæði fyrir starfsfólk í höfuðstöðvum. 
Ég vona bara að bílakjallarinn í nýju höfuðstöðvunum verði djúpur. Þá verður 
starfsfólki mætt fyrr því það þarf ekki að leita að stæði og sömuleiðis verður 
fullt af lausum stæðum til utan bankans.  

• Eins og er finnst mér ekkert vanta.  
• Ekkert  
• ekkert sem man eftir.  
• Ekkert!  
• Ekkert, ég er alsæll.  
• Ekki neitt sem ég man eftir  
• En mér finnst vanta að hafa útlánanámskeið :)  
• Erfitt að segja, mitt starfssvið hefur lítið með bankarekstur að gera heldur snýr 

að upplýsingatækni og það finnst mér ekki vera á ábyrgð bankans að veita 
innan hans. Ég er sáttur við það sem mér býðst utan bankans.  

• Fleiri námskeið og að þau séu auglýst betur. Eins mætti fjalla um starfsemi 
einstakra sviða innan bankans á kynningum.  

• Fleiri starfstengd námskeið fyrir hvert starfssvið  
• Fyrir ári hefði mátt vera meira af námskeiðum og ekki bara námskeið á 

haustin og í byrjun árs. Þegar ég var að skipta um starfssvið á miðju ári voru 
nánast engin námskeið í gangi sem að gögnuðust mér. En nú sýnist mér 
fræðslan og framboð hennar hafa stóraukist og er það mjög jákvætt.  

• Hafa námskeiðin oftar, þannig að það skipti viðkomandi ekki máli hvenær 
hann byrjar að vinna hjá bankanum þá geti hann alltaf sótt viðeigandi 
námskeið.  

• Mætti vera meira kennsla/fyrirlestrar um deildir/svið bankans - þ.e. starfsemi 
sviða.  

• Markvissa þjálfun sem tekur mið af fyrri reynslu - ekki skrá á námskeið sem 
maður hefur ekkert við að gera  

• meiri kennslu á Mimi og fara meira út í hvernig markaðurinn er og hvernig eru 
horfurnar fram undan  

• Mér finnst vanta að kenna nýliðum á þau kerfi sem þeir eiga að vinna með  
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• Mér finnst vanta að það komist fleiri að á sum námskeiðin og að þau séu 
haldin sitthvorn daginn. Það er leiðinlegt að komast ekki á námskeið ef það er 
akkúrat haldið á degi sem maður kemst ekki.  

• Mér finnst vanta heildarnámsskeið þar sem farið í útlán bankans. Hvernig 
ferlið er með tilliti til hvernig lán er um að ræða.  

• Mér var meira hennt út í djúpu laugina heldur en að hugsað var fyrir því að 
senda mig á námsskeið, sérstaklega í tölvukerfum bankans  

• Námskeið í RB og ítarlegri námskeið í því sem við lærðum.  
• Námskeið mættu vera meira í boði á landsbyggðini.  
• nei, reyndar fynnst mér mun betra að skoða reglur og ástæður á prenntuðum 

papír heldur en að hafa allar reglur á netinu.  
• Sérhæfð fjármálanámskeið, sem væntanlega eru fáanleg utanhúss.  
• Sjá 29a  
• Sjá svar 33a.  
• Svör að ofan eiga við. Hefði viljað öflugri og lengri námskeið í 

"bankafræðunum" sem tengdist mínu starfi. Þá er spurning hvernig maður 
lærir á "bankakultur" landsbankans þegar maður vinnur of sjálfstætt.....  

• T.d. námskeið um RB - þennan endalausa gagnagrunn sem er hvað mest 
notaður í starfinu. Það er ekki hægt að fara á námskeið til að læra betur á það 
kerfi.  

• Það hefur komið fram hér á undan.  
• Það væri fínt ef fleiri af námskeiðunum koma hingað út á land, því það er svo 

margt sem við þurfum að sækja suður  
• það vantar að undirbúa starfsfólk hjá bankanum betur, s.s. ef þú átt að byrja að 

vinna 1,okt þá á bankinn að vera búinn að hugsa fyrir því að starfsmaðurinn 
fái tilskilda leiðsögn og sæki ýmis námskeið sem nýtast honum í starfi fyrstu 
2-4 vikurnar sem hann er starfsmaður. Ekki að aðilinn sé byrjaður að vinna á 
fullu áður en hann hefur verið undirbúinn. Þannig að sniðugast væri að láta 
manninn byrja 1,sept og nota fyrsta mánuðinn í að kynna aðilanum 
starfsumhverfi sitt og láta hann sækja þau námskeið sem hann þarfnast.  

• Þarf að fara nánar í alla þjónustuþætti og þau hugtök sem almennt eru notuð í 
bankanum. T.d. hvað þýðir gengishækkun og lækkun, mismunur á kaup og 
sölugengi, valdering, það er svo margt sem maður kann ekki og skilur ekki og 
finnur sig ekki í að spyrja um þessa hluti því það er eins og þetta sé sjálfsögð 
kunnátta. En þegar maður kemur inn í bankastarfið í fyrsta skipti veit maður 
ekki allt!  

• Þegar ég fór á þessi námskeið voru flestir í upprifjun þannig að það var ekki 
farið nóg í þetta og það voru líka flesti þjónustufulltrúar á þessum 
námskeiðum og það var meira farið í þeirra verk en það sem við erum að fara í 
hér í gjaldkerastúkunni  

• Veit ekki, kannski hrós yfirmanns...ég man eftir því að þegar ég var tiltölulega 
nýbyrjuð þá var ég einn daginn orðin dáldið miður mín vegna leiðinlegs 
viðmóts sumra starfsmanna og mikils álags...eitt hrós frá yfirmanni mínum 
virkaði eins og vítamínsprauta. Sá yfirmaður vinnur ekki lengur í útibúinu og 
hefur ekkert hrós heyrst eftir hennar dag, ekki svo ég muni alla vega....ekki 
sem var sagt beint til mín.  

• Yfirlit yfir menntun samstarfsfólks svo hægt sé að leita til þeirra með ákv. 
verkefni/fræðslu. 
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E) Stuðningur yfirmanna/ábyrgðaraðila 

38. Hefur yfirmaður þinn eða annar ábyrgðaraðili rætt við þig um frammistöðu 
þína í starfi síðan þú hófst störf? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 119 70,83% +/-6,87% 

Nei 47 27,98% +/-6,79% 

Veit ekki 2 1,19% +/-1,64% 

Alls 168 100%   

 

 
 
39. Hefur yfirmaður þinn eða annar ábyrgðaraðili rætt við þig um líðan þína í 
starfi síðan þú hófst störf? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Já 83 49,40% +/-7,56% 

Nei 82 48,81% +/-7,56% 

Veit ekki 3 1,79% +/-2,00% 

Alls 168 100%   

 

 
 

 

 97



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH 
 

 

F) Heildarupplifun 

40. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa stóðust þær væntingar sem þú 
hafðir um móttökur við upphaf starfs? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 64 38,10% +/-7,34% 

Frekar vel 63 37,50% +/-7,32% 

Hvorki né 30 17,86% +/-5,79% 

Frekar illa 9 5,36% +/-3,40% 

Mjög illa 2 1,19% +/-1,64% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   

 
41. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa stóðust þær væntingar sem þú 
hafir um þjálfun innan bankans við upphaf starfs? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög vel 38 22,62% +/-6,33% 

Frekar vel 54 32,14% +/-7,06% 

Hvorki né 51 30,36% +/-6,95% 

Frekar illa 23 13,69% +/-5,20% 

Mjög illa 2 1,19% +/-1,64% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   
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42. Þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með þær 
móttökur og þjálfun sem þú fékkst þegar þú hófst störf hjá bankanum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög ánægð/ur 50 29,76% +/-6,91% 

Frekar ánægð/ur 67 39,88% +/-7,40% 

Hvorki né 36 21,43% +/-6,20% 

Frekar óánægð/ur 13 7,74% +/-4,04% 

Mjög óánægð/ur 2 1,19% +/-1,64% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 168 100%   

 

 
43. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi hjá Landsbankanum í dag? 

 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

Mjög ánægð/ur 77 46,39% +/-7,59% 

Frekar ánægð/ur 71 42,77% +/-7,53% 

Hvorki né 10 6,02% +/-3,62% 

Frekar óánægð/ur 8 4,82% +/-3,26% 

Mjög óánægð/ur 0 0% +/-0,00% 

Veit ekki 0 0% +/-0,00% 

Alls 166 100%   
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44. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist móttöku eða 
þjálfun þinni er þú hófst störf hjá Landsbankanum? 
 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla 

 36 100,00% +/-0,00% 

Alls 36 100%   

 

Opin spurning – rituð svör: 

• Á mínu sviði þá er í raun enginn þjálfun til, og verður ekki. Ég vinn við hluti 
sem maður þarf að kunna annars þá dafnarðu ekki í starfinu. Þannig að 
þjálfunin fyrir þetta starf var í raun ekki mikil, en móttakan og 
stuðningurinn/hjálpin sem ég fékk frá mínum samstarfsfélugum er ómetanleg.  

• Almennt séð ánægður með móttökuna, mætti þó vera meira feedback á ánægju 
með störf (eða óánægju).  

• Bara það sem ég sagði áðan. Það þyrfti að skipa ákv. aðila sem 
móttökufulltrúa nýliða. Honum bæri þá að fræða nýliðann og vera tilbúinn til 
aðstoðar þegar þörf er á.  

• Ég byrjaði fyrir þetta tímabil. Ég hafði engar væntingar til nýliðakynningar 
svo allar væntingar voru sjálfkrafa uppfylltar. En ég er ánægður, fæ þau 
námskeið sem vantar en mætti ekki á "nýliða" kynninguna fyrr en rúmu ári 
eftir að ég hóf störf.  

• Ég hef engu að bæta við þetta.  
• ég myndi þiggja ráðgjöf sem stuðlar að námi innan bankans td grunnþekkingu 

í markaðs fræði eða nýta þá þekkingu sem er innan bankans til miðla öðrum. 
Jafnvel væri vel þegið að fá frekari stuðning eða ráðgjöf ef maður hefur hug á 
frekari námi til betri þekkingar því flest okkar vill komast áfram í starfi  

• Er svo heppin að vera vinna með alveg frábæru fólki sem er alltaf tilbúið að 
aðstoða mig ef ég þarf á að halda. Það er ómetnalegt í starfi.  

• finnst mikið af þessum spurningum um þjálfun ekki eiga við önnur störf en 
þau sem sinnt er í útibúum.  

• Fræðsludeildin er að gera góða hluti. Mér finnst hins vegar vanta að ganga 
lengra í þekkingarstjórnun og yfirlit yfir hvaða þekking er til staðar innan 
bankans og nýta svo þær upplýsingar áfram í stefnu bankans.  

• Gæti ekki hugsað mér betri stað til að vinna á  
• Í mínu tilviki þá hóf ég störf á miklum álagspunkti í minni deild, sem fyrir er 

fámenn. Þannig að aðstæðurnar voru hugsanlega á þá leið að erfiðara var að 
þjálfa upp nýliða.  

• Jón Garðar á heiður skiliinn fyrir mikla þolinmæði.  
• Mér finnst könnunin vera pínulítið einhæf þar sem ég hef hafið störf í annarri 

starfsgrein nú og einnig annað starf í annarri deild og þessi svör eiga ekki við 
þar. Þær móttökur voru ekki eins jákvæðar. En fyrstu kynni og fyrstu móttökur 
innan bankans voru mjög góðar.  

• Mér leið strax vel og man ekki eftir neinum hnökrum sem mætti lagfæri í 
framtíðinni.  

• Móttökurnar voru ágætar á meðal starfsfólks, en ég hefði kosið að fá skýrari 
upplýsingar varðandi starfið og lengri tíma til þjálfunar áður en að gert var ráð 
fyrir að ég gæti unnið sjálfstætt.  
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• Nauðsynlegt að yfirmenn fari markvisst eftir þeim verkferlum sem nú eru til í 
bankanum varðandi móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna og gefi sér góðan 
tíma í þá vinnu. Ef verkferlar eru til á að nota þá og fara eftir þeim til þess eru 
þeir. Þeir sem stjórna starfsmannahaldinu í bankanum þurfa að standa betur að 
þjálfun yfirmanna hvað þetta varðar að mínu mati. Yfirmenn hafa mjög 
mismunandi grunn eða/og forsendur til að fara með mannaforráð. Hvernig 
starsmanni líður frá fyrsta degi,vikum og mánuði skiptir miklu máli og 
kannski meira máli en fólk gerir sér grein fyrir. Fyrirtæki búa að því að hafa 
glaða og jákvæða starfsmenn.  

• Nei  
• nei  
• Nei ekki svo ég muni......  
• Nei, það var ekkert sem vantaði uppá.  
• Nei.  
• nei.  
• Skipulagið hefði mátt vera aðeins betra, þetta var smá kaótískt.  
• Spurning 32. Svar: skemur en 1 mánuð. Hluti af minni óánægju er vegna 

starfsaðstöðunnar. Oft á tíðum þegar ég mæti til vinnu er búið að slökkva á 
tölvunni minni, logga mig út úr símanum mínum, breyta stillingum á stól og 
borði og eiga við hluti á borðinu mínu. Ég veit að þær sem sitja mér næst 
lenda oft í því sama og eru jafn óánægðar með þetta og ég. Það er búið að 
ræða við aðra yfirmenn í deildinni og biðja þá um að tala við sitt starfsfólk en 
það hefur ekki skilað neinum árangri!  

• Starfslýsingar myndu tryggja að starfssvið starfsmanna væri nákvæmlega 
skilgreint og starfsmenn væru því upplýstari um væntingar bankans til þeirra.  

• Það er ekki mikið að marka þetta því ég byrjaði á hræðilegum tíma. Þetta voru 
stærstu mánaðarmót ársins og þær sem voru í gjaldkerastúkunni og áttu að 
kenna mér voru þjónustufulltrúar og voru þær að sinna því starfi líka með 
gjaldkera og að kenna mér.  

• það er góður andi hérna og auðvelt að leita til fólks. Mætti samt vera 
árangursmiðaðra það er gera kröfur í starfslýsingum, meta frammistöðu og 
gefa feedbakk. Þá vantar betri almennar upplýsingar um áætlanir og árangur 
sviðsins og hvað fólk er að gera...það er meiri stemmingu í kringum það. 
Félagslífið er mjög gott. Markvissari námskeið og fræðslu t.d í formi 
fræðsluefni innan viðkomandi sviðs.  

• Það mætti vera staðlað að yfirmenn verði að meta frammistöðu nýrra 
starfsmanna og fara yfir stöðuna með viðkomandi (eftir 3-4 mán í starfi), hvað 
er vel gert og hvað mætti betur fara. Eykur sjálfstraust og virkni nýliða. Það 
þarf að benda fólki á kosti og galla, og hvað (og þá hvernig) hægt er að gera 
betur ef eitthvað er.  

• Það þarf að bæta allar kynningar og fræðslu fyrstu dagana í starfi því oft er um 
stórar fjárhæðir að ræða og lítil mistök geta kostað mikið. Einnig sem nýliði á 
ekki að vera hringja í alla tölvukalla í húsinu til að fá aðgang af hinum ýmsum 
kerfum, þetta á bara allt saman að vera tilbúið þegar hann mætir.  

• Það þarf að velja gott/jákvætt fólk til að kenna nýliðum og fólk sem kann að 
kenna skipulega og geta sett sig í spor annarra. Það má ekki líta á nýliðann 
sem keppinaut.  

• Það þarf að vera skýrari verkaskipting við upphaf starfs.  
• Það var tekið einstaklega vel á móti mér, ég kynnt fyrir öllum samstarfsfólki 

sama dag og þeir tóku mér mjög vel! Ég hef aldrei upplifað slíkt áður!  
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• þetta er fyrsta starfið sem ég hef byrjað í þar sem hefur verið tekið jafn vel á 
móti mér og raunin er, og er ég mjög ánægð í starfi í bankanum  

• Þjálfun hefði mátt vera betri eða öðrvísi.  
• Þó svo að mér hafi fundist ýmsu vera ábótavant í nánasta umhverfi þegar ég 

hóf störf, hefur það ekki haft áhrif á viðhorf mín til bankans sem vinnustaðar 
eða líðan mína. Þetta mætti þó bæta.  

• Tryggja að allur aðgangur sem starfsfólk á að hafa sé til staðar þegar það 
mætir fyrsta daginn.  
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Viðauki 4: Skipurit Landsbankans79

                                                 
79 Landsbanki Íslands. 2007c. 

 103



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH 
 

 

Viðauki 5: Móttaka og þjálfun nýliða í Landsbanka Íslands 
Markviss og vönduð vinnubrögð við móttöku og þjálfun nýliða stuðla að því að starfsmenn upplifi sig 
velkomna í bankann og öðlist sem fyrst nauðsynlega þekkingu og færni til að leysa verkefni sín á 
fullnægjandi hátt. Því betur sem staðið er að móttöku og þjálfun nýliða því meiri líkur eru á að 
starfsmaður finni sig vel í starfi og kjósi að starfa áfram hjá bankanum. Þannig er dregið úr óæskilegri 
starfsmannaveltu.  
 
Á myndinni hér að neðan má sjá móttöku- og þjálfunarferli nýliða í Landsbanka Íslands. Nánari 
upplýsingar um ferlið í heild sinni má fá á starfsmannasviði en gátlistinn hér á eftir er ætlaður til að styðja 
yfirmenn í sínu hlutverki í ferlinu.  
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Gátlisti vegna móttöku og þjálfunar nýliða 
 
Nafn nýliða: Ráðningardagur: 

Nafn yfirmanns: Fyrsti starfsdagur: 

 
 

1. Undirbúningur á starfsstöð - Áður en nýliði mætir til vinnu 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður 

☐ 
Útvega tölvu og IP síma hjá Smára Sveinssyni í net- og vélbúnaðarþjónustu 
smari.sveinsson@landsbanki.is - s. 410-7012. 

Senda beiðni um aðgang að kerfum og tölvupósti ☐ - Aðgangur að RB http://volundur.rb.is/volundur.html (þarf að hafa heimild til aðg.skráningar) 
- Annar aðgangur: http://innrivefur/web/upplysingaveita/upplysingasvid/rekstur/adgangsbeidni/

☐ 
Panta tíma fyrir nýliða í myndatöku (helst á fyrsta starfsdegi) hjá Berglindi Ingvarsdóttur á 
starfsmannasviði berglind.ingvarsdottir@landsbanki.is – s. 410-7914. Ath. að utan 
höfuðborgarsvæðis og nágrennis þarf að gera aðrar ráðstafanir vegna myndatöku.  

☐ 
Sækja um öryggis-/aðgangskort (ef við á) hjá Kristni Ó. Ólafssyni í eignadeild 
kristinn.o.olafsson@landsbanki.is – s. 410-7847.  Ath. að ekki er hægt að útbúa kort fyrr en 
mynd af starfsmanni hefur borist.   

☐ 
Panta símanúmer í gegnum Net- og fjarskiptaþjónustu netogfjarskipti@landsbanki.is - s.410-
7010. Taka þarf fram nafn nýliða og hvort óskað er eftir ákveðnu númeri. Einnig skal taka fram 
hvort tengja á númer nýliðans við hópnúmer eða ”pick-up” númer.  

☐ 
Panta skrifborð, stól, hillur, skápa og annan húsbúnað (ef það á við) hjá Þorsteini Egilsyni í 
eignadeild thorsteinn.egilson@landsbanki.is - s. 410-7848. 

☐ 
Ef þjónustufulltr./sérfr. í útibúi: skrá nýliða í númerakerfi hjá Írisi Stefánsdóttur, notendaþjónustu 
iris.stefansdottir@landsbanki.is. Taka þarf fram kennitölu og nafn, hóp sem nýliði á að tilheyra 
og texta á mynd (annan en nafn).  

☐ Útvega reiknivél, ritföng o.fl. – Panta úr vefverslun (ath. pöntunardag starfseiningar). 

☐ 
Ef gera þarf breytingar í símaskrá á intraneti skal hafa samband við Kristínu Helgu 
Ármannsdóttur  kristin.h.armannsdottir@landsbanki.is – s. 410-7913. 

☐ 
Panta nafnspjöld ef við á. 
http://innrivefur/web/upplysingaveita/starfsmannasvid/thjonusta/eydublod/nr/1388

☐ 
Panta barmmerki (ef við á) hjá Áslaugu Arthursdóttur á starfsmannasviði 
aslaug.arthursdottir@landsbanki.is – s. 410-7901. 

☐ 
Panta nafnstanda á borð (ef við á) hjá Ólöfu Björnsdóttur  í eignadeild 
olof.bjornsdottir@landsbanki.is  
– s. 410-7843. 

☐ Tilkynna samstarfsfólki komu nýliðans í tölvupósti, nafn hans og starf. 

☐ 
Hringja í nýliða og láta hann fá nauðsynlegar upplýsingar s.s. hvar kemst inn á fyrsta starfsdegi, 
minna á reglur um klæðaburð o.fl. eftir þörfum. 

☐ 
Velja ábyrgðaraðila fyrir starfsþjálfun og undirbúa fyrstu verkefni nýliða. Mikilvægt er að velja 
einstakling sem getur leiðbeint fólki á uppbyggilegan hátt.  
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2. Móttaka á starfsstöð - Fyrsti vinnudagur nýliða 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður 

☐ Taka á móti nýliðanum og kynna hann fyrir samstarfsfólki.  

☐ 
Sýna starfsaðstöðu, salerni, kaffistofu, fundaraðstöðu, bílastæði, starfsmannainngang, 
mötuneyti, íþróttaaðstöðu, o.fl. eftir því sem við á. 

☐ 
Kynna fyrir nýliða þá starfsmenn annarra starfseininga sem hann þarf að eiga mikil 
samskipti/samvinnu við. 

☐ 
Setja starfsmann inn í öryggismál á starfsstöðinni (neyðarútgang, slökkvitæki og sjúkrakassa) og 
benda á umfjöllun um öryggismál á innra neti. 

☐ Segja nýliða hvar megi nálgast nauðsynleg aðföng (ritföng, pappíra o.fl. eftir því sem við á). 

☐ Kenna nýliða að nota intranet – sýna nýliðafræðslu, handbækur, námsvísi o.fl. 

☐ Fara yfir inn- og útstimplanir í Tímon og ítreka stimpilskyldu. 

☐ Fara yfir Netwise Quick kerfið með nýliða – sjá  leiðbeiningar. 

☐ 
Fara yfir tilmæli um klæðaburð og almenna snyrtimennsku. Einkennisfatnaður kemur til við 
fastráðningu í útibúum og afgreiðslum – frekari uppl. fást hjá Áslaugu Arthúrsdóttur á 
starfsmannasviði aslaug.arthursdottir@landsbanki.is  s.410-7901. 

☐ Ítreka þagnar- og trúnaðarskyldu bankastarfsmanna. 

☐ Kynna nýliða þjónustuhandbók bankans og þjónustustefnu starfseiningarinnar. 

☐ Benda nýliða á að lesa viðeigandi kafla í regluhandbók bankans og ítreka nauðsyn þess að skila 
inn undirritaðri yfirlýsingu þaraðlútandi.  

☐ 
Benda nýliða á að kynna sér verklagsreglur og reglur um aðgerðir gegn peningaþvætti á 
fræðsluvef bankans og taka þar tilheyrandi próf. 

☐ 
Hvetja nýliðann til að spyrja að öllu sem honum dettur í hug, koma með ábendingar og vera 
duglegur að leita til samstarfsfólks og/eða yfirmanna ef honum liggur eitthvað á hjarta. 

☐ 
Segja frá vinnustaðargreiningu sem framkvæmd er árlega (febrúar- mars) sem og 
starfsmannasamtölum (nóvember-desember). 

☐ 
Fara yfir móttöku- og þjálfunarferlið (nýliðakynning, hver er ábyrgðaraðili starfsþjálfunar nýliðans, 
hvernig starfsþjálfun fer fram á starfsstöð, námskeið sem sækja þarf, hlutverk nýliðans í ferlinu 
o.fl.). 

☐ Yfirmaður/annar ábyrgðaraðili setur starfsmanninn inn í sín verkefni, kennir og leiðbeinir. 
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3. Þarfagreining og gerð þjálfunaráætlunar - Eftir 1-2 vikur í starfi 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður/ábyrgðaraðili starfsþjálfunar 

☐ Yfirmaður/ábyrgðaraðili starfsþjálfunar greinir þjálfunarþarfir nýliða í samvinnu við hann sjálfan. 
Taka skal mið af starfskröfum auk þekkingu og hæfni nýliða. Einhverjar þjálfunarþarfir eru ljósar 
strax við upphaf starfs en aðrar þarf að greina þegar nýliði hefur störf.  

☐ Í kjölfar þarfagreiningar er fyllt út þjálfunaráætlun. Hana skal svo ljósrita og fær starfsmaður eitt 
eintak en yfirmaður geymir hitt.   

☐ Nýliði skráir sig á námskeið á námsvísi skv. þjálfunaráætlun. Séu þau námskeið sem hann þarf 
að sækja ekki í boði skal hafa samband við Fræðsludeild.  

 
4. Þjálfun 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður/ábyrgðaraðili starfsþjálfunar og nýliði 

☐ Þjálfunaráætlun hrint í framkvæmd. Nýliði merkir sjálfur við í þjálfunaráætlun þegar námskeiðum 
eða öðrum liðum er lokið. Hann hefur svo með sér áætlunina í eftirfylgnisamtöl. Þess þarf að 
gæta að nýliði fái hvatningu, tíma og svigrúm til að prófa þá þekkingu sem hann viðar að sér í 
þjálfun. 

 
5. Eftirfylgni - Fyrstu 2-3 mánuðir í starfi 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður 

☐ Yfirmaður (og/eða annar ábyrgðaraðili) tekur frá tíma, t.d. eftir lok fyrstu vinnuvikunnar og svo 
aftur á 2ja-3ja vikna fresti fyrstu 2-3 mánuðina.  Þennan tíma (10-15 mín duga ágætlega í 
flestum tilvikum) skal nota til að fara yfir hvernig gengur, hrósa starfsmanni fyrir það sem vel er 
gert og leiðbeina honum um það sem betur má fara. Einnig skal fara yfir þjálfunaráætlun 
(starfsmaður sér um að merkja við í hana og koma með í viðtöl) og gefa starfsmanni svigrúm til 
að spyrja spurninga. 

 
6. Mat á reynslutíma - Eftir 4-6 mánuði í starfi 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður 

☐ Lausráðningartíminn er reynslutími og ber að líta á hann sem slíkan. Þegar nýliði hefur verið 4-6 
mánuði í starfi (eftir því hvernig gengur) metur yfirmaður hvort hann fái fastráðningu. Komi til 
fastráðningar skal hún framkvæmd í samvinnu við starfsmannasvið. Ef fastráðningar er ekki 
óskað eftir 6 mánaða reynslutíma ber yfirmanni að tilkynna það til starfsmannasviðs. 

 
7. Áætlun um frekari þjálfun – Við fastráðningu 
 Ábyrgðaraðili: Yfirmaður/ábyrgðaraðili starfsþjálfunar 

☐ Sé starfsmaður fastráðinn er gerð áætlun um frekari þjálfun hans fram að næsta 
starfsmannasamtali. Þetta skal gert í samvinnu við starfsmanninn sjálfan og nota má sömu 
þarfagreiningarblöð og notuð eru í starfsmannasamtölum. 
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Þjálfunaráætlun nýliða 
 

Nafn nýliða:  

Starfsheiti:  Fyrsti dagur í starfi:  

Nafn yfirmanns/ábyrgðaraðila starfsþjálfunar:  

 
Þjálfun á starfsstöð 
Hér skal setja inn lista yfir það sem kenna á starfsmanni á starfsstöð t.d. grunnfærni á 
nauðsynleg kerfi, reglur um tiltekinn málaflokk o.fl. Setja skal inn leiðbeinanda þar sem við á en 
sumt læra starfsmenn sjálfir t.d. með lestri á handbókum/innri vef/bæklingum eða með því að 
prófa sig áfram. 
Þjálfunarþáttur Leiðbeinandi (ef við á) Dags. lokið Lokið 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Námskeið 
Hér skal setja inn þau námskeið sem æskilegt er að nýliði sæki á fyrstu mánuðunum í starfi. Á 
námsvísi má sjá þau námskeið sem eru á dagskrá í bankanum næstu vikur. Framboðið má 
einnig sjá í bæklingi frá fræðsludeild sem gefinn er út í byrjun hverrar annar. 

Nafn á námskeiði Ath.semdir Dags. lokið Lokið 

    
    
    
    
    
    
    
    

Ath. Nýliði merkir sjálfur við í þjálfunaráætlun þegar námskeiðum eða öðrum liðum er lokið. Hann hefur svo með sér áætlunina í 
eftirfylgnisamtöl  
Ef spurningar vakna um þjálfun/námskeið má hafa samband við fræðsludeild fraedsludeild@landsbanki.is

    
 
   

Dags. og undirritun starfsmanns  Dags. og undirritun yfirmanns 

 

 

http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://namsvisir/ns/NamskeidBodi.asp
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
http://intranet/Uploads/document/bankinn/starfsmannasvid/fraedsludeild/fraedsla_og_thjalfun_haust_2007.pdf
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a
mailto:fraedsludeild@landsbanki.is?subject=%C3%9Ej%C3%A1lfunar%C3%A1%C3%A6tlun%20N%C3%BDli%C3%B0a


Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum          BRH 
 

 

Viðauki 6: Bæklingur til nýliða 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Velkomin(n) til starfa hjá Landsbankanum 
 
 
 

Markmið Landsbankans er að vera alhliðafjármálafyrirtæki sem 
veitir framúrskarandi fjármálaþjónustu í alþjóðlegu umhverfi. 

 
 

Þinn næsti yfirmaður er: 
 

__________________________  
Nafn yfirmanns og símanúmer 

 
 
 

Leiðbeinandi þinn er: 
 

___________________________ 
Nafn leiðbeinanda og símanúmer 

 
 
 
 

__________________________  
Nafn starfsmanns 
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Hagnýtar upplýsingar 
 

• Tímaskráning: Starfsmönnum ber að stimpla sig við upphaf vinnutíma og í 
vinnulok. Yfirmenn fylgjast með því að starfsmenn mæti á réttum tíma. 
Bankinn áskilur sér rétt til að draga af launum starfsmanns mæti hann 30 
mínútum eða meira of seint í mánuði. Yfirvinna skal aðeins unnin að beiðni 
yfirmanns og er þá greidd sérstaklega. 

• Laun: Starfsmenn fá laun greidd 1. hvers mánaðar og þá fyrir tímabilið sem 
er að líða. Uppgjör yfirvinnu er þannig háttað, að yfirvinna sem unnin er t.d. 
á tímabilinu 15.06 – 14.07. er greidd út 01.08. Laun eru lögð inn á 
bankareikning í Landsbankanum og launaseðlar eru birtir í Einkabankanum. 
Skattkorti skal skilað við upphaf starfs. 

• Orlof: Starfsmenn ávinna sér orlof og eru laun greidd þann tíma sem áunnið 
orlof er tekið. 

• Reynslutími, fastráðining: Það skal vera aðalregla að nýjir starfsmenn séu 
ráðnir til reynslu í sex mánuði. Strax að loknum reynslutíma skal tekin 
ákvörðun um fastráðningu. Eftir fastráðningu greiðast laun fyrirfram. 

• Félagsgjöld: Bankastarfsmenn eru ráðnir samkvæmt kjarasamningi 
bankamanna og greiða félagsgjöld til Sambands Íslenskra bankamanna. 
Kjarasamning SÍB er að finna á heimasíðu þeirra á slóðinni www.sib.is 
Starfsmenn greiða einnig gjöld til Félags starfsmanna Landsbanka Íslands 
hf. Upplýsingar um þeirra störf er að finna á síðu FSLÍ á Intraneti bankans. 

• Lífeyrissjóður: Starfsmenn greiða iðgjöld til Lífeyirssjóðs bankamanna. 
Slóðin að upplýsingasíðu þeirra á netinu er www.lifbank.is. 

• Veikindi: Skal tilkynna yfirmanni við upphaf vinnudags. Að öðrum kosti 
missir starfsmaður rétt til veikindalauna þann dag. Framvísa skal 
læknisvottorði sé þess sérstaklega krafist af yfirmanni og ef veikindi vara 
lengur en 3 daga. 

• Einkaerindi á vinnustað eða utan hans skulu ekki rekin í vinnutíma nema 
með samþykki yfirmanns. Einkasamtöl í síma og einkaafnot af tækjum 
bankans eru ekki leyfð nema af brýnni nauðsyn. 

• Matar- og kaffitímar: Matartími er ½ klukkustund og kaffihlé 20 mínútur á dag 
m.v. fullt starf. Í hádeginu geta starfsmenn keypt máltíð gegn vægu verði. Þegar 
um hlutastörf eru að ræða er sérstaklega kveðið á um matar- og kaffihlé í 
ráðningarsamningi. 

• Ráðningarsamningur: Við upphaf starfs er gerður skriflegur ráðningarsamningur. 
• Klæðaburður: Farið er fram á snyrtilegan og viðeigandi klæðnað starfsmanna. Það 

eru tilmæli yfirstjórnar bankans að starfsfólk klæðist ekki galla- né íþróttafatnaði 
við störf. 

• Starfsmannafatnaður í útibúum og afgreiðslum: Starfsmenn í útibúum og 
afgreiðslum fá afhentan starfsmannafatnað. Starfsmannafatnaður sem 
vinnuveitandi lætur launþega í té án endurgjalds telst til skattskyldra hlunninda 
(Skattmat er samkvæmt Ríkisskattstjóra hverju sinni). 

• Starfsmannabanki: Starfsmannakjör koma til við fastráðningu 
• Nafnspjöld: Þeir starfsmenn sem panta eiga nafnspjöld gera það í samráði við 

yfirmann hjá Ingibjörgu Jónsdóttur í síma 410-7902. 
• Trúnaðarlæknir starfsmanna er Árni Tómas Ragnarsson. Nánari upplýsingar eru 

á síðu um starfsmannamál á Intraneti bankans. 
• Reyklaus vinnustaður: Landsbanki Íslands hf. er reyklaus vinnustaður. 
• Intranet Landsbankans hefur að geyma mikið af upplýsingum sem gott er að 

kynna sér við upphaf starfs. Undir Starfshættir á forsíðu Intranetsins er að finna 
gátlista, handbækur, upplýsingar um reglur, regluvörslu, upplýsingaöryggi, 
útibúaupplýsingar, verkferla, öryggi o.fl. 

• Starfsmanna- og fræðslumál: Mikilvægt er að kynna sér starfsmanna- og 
fræðslumál á Intraneti bankans. Undir starfsmenn – fræðsla – fræðsluefni – nýliðar. 
Þar er samantekt á helstu upplýsingum sem geta komið sér vel fyrir nýliða. 

 
Nýliðum er sérstaklega bent á að lesa gaumgæfilega starfs- og siðasreglur 
Landsbankans sem er að finna á Intraneti hans. 
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Gögn og annað sem nýliði þarf að afla og afhenda Landsbankanum 
 
Til Starfsmannasviðs 
 

• Ferilskrá 
• Staðfesting á námi/ljósrit af prófskíreini v/háskólanáms 
• Heimild til upplýsingaöflunar 
• Skattkort 
• Sakavottorð 
• Staðfesting á störfum hjá öðrum banka/fjármálafyrirtæki vegna metinna 

réttinda 
• Eigi nýliði virkan samning um viðbótalífeyrissparnað við 

Landsbankann þarf að senda eintak af samningnum til Starfsmannasviðs 
 
Til Regluvarðar 
 

• Yfirlýsing um verðbréfaeign/verðbréfaviðskipti 
 
Hjá þjónustufulltrúa 
 

• Launareikningur - þarf að stofna reikning eða er hann þegar til 
• Skrá sig í Einkabankann, þar sem launaseðlar eru rafrænir og birtir þar 

 
Annað 
 
• Myndataka í símaskrá starfsmanna fer fram í Aðalbanka, Austurstræti 11 á 

þriðjudögum kl. 11:00. Ljósmyndari er Hilmar Þór Guðmundsson s. 410-
6962. Hægt er að skrá sig í myndatöku með því að senda tölvupóst á 
berglindi@landsbanki.is 

 
 
 

Viðbótarlífeyrissparnaður 
 
• Vegna þeirra starfsmanna sem greiða í stigadeild Lífeyrissjóðs bankamanna greiðir 

bankinn sem svarar 7% af heildarlaunum starfsmanns í séreignarlífeyrissjóð. Réttur 
til þessarar greiðslu lýtur sömu reglu og önnur starfsaldurtengd réttindi vegna starfa 
í öðrum banka. Greiðsla hefst þegar iðgjaldatími til sjóðsins hefur náð 3 árum. 

• Í þeim tilvikum að starfsmaður leggur viðbótarframlag í séreignasjóð greiðir 
bankinn 2% mótframlag að því tilskyldu að starfsmaður spari að lágmarki 2%. 
Hámarks viðbótarframlag starfsmanns er 4%. 

• Til að hefja sparnað þarf að liggja fyrir skriflegur samningur þar sem 
sparnaðarleiðir eru tilgreindar. Starfsmönnun er bent á að hafa samband við 
Anthony Karl Gregory í söludeild á Sölu- og markaðssviði, Austurstræti 11, vegna 
nánari upplýsinga og samningsgerðar. 

• Eigi starfsmaður virkan samning um viðbótarlífeyrissparnað við annan banka en 
Landsbankann og vill segja þeim samningi upp þarf að gera það skriflega. Einnig 
ef starfsmaður vill færa inneign sína til Landsbankans. Í þeim tilvikum er einnig 
bent á Anthony Karl Gregory í söludeild á Sölu- og markaðssviði. 

 
Leiðarljós í samskiptum 

 
• Við heilsumst og tökum undir kveðju með brosi á vör 
• Við erum stöðugt vakandi fyrir því að hrósa og hvetja 
• Við viðurkennum eigin mistök og virðum hugmyndir annarra 
• Við erum stundvís og heiðarleg 
• Við tökum vel á móti nýjum starfsmönnum 
• Við notum uppbyggilega gagnrýni og erum jákvæð í garð hvers annars 
• Við sýnum hvert öðru gagnkvæma virðingu 
 
Starfsmanna- og þjónustustefna Landsbankans er að finna á Intraneti 
bankans og er nýliðum bent á að kynna sér þær. 

 
Velkomin(n) í hópinn og gangi þér vel í nýju starfi! 
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