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Útdráttur 

 

Í þessari greinargerð verður farið yfir virkninámskeið fyrir ungt atvinnulaust fólk sem gert 

var sem B.A. verkefni höfundar og Hafnarfjarðarbær mun nota  vor og haust 2010 fyrir 

ungt atvinnulaust fólk í Hafnarfirði.  

Mjög erfitt atvinnuástand hefur skapast á Íslandi frá haustinu 2008 og er atvinnuleysi 

mikið miðað við það sem áður var hér á landi, erfitt er fyrir fólk að fá vinnu og á ungt og 

ómenntað fólk sérstaklega erfitt með að fá atvinnu. 

Á árinu 2010 setti Félags – og tryggingamálaráðuneytið af stað verkefni sem heitir „Ungt 

fólk til athafna“ sem Vinnumálastofnun hefur umsjón með. Vinnumálastofnun óskaði í 

kjölfarið eftir samstarfsaðilum að verkefninu og er námskeiðið sem þessi greinargerð 

fjallar um hluti af því verkefni.  

Skipuð var nefnd á vegum Hafnarfjarðarbæjar sem fundaði með öllum stofnunum 

Hafnarfjarðar sem gætu lagt eitthvað að mörkum hvað framboð á þjónustu varðar. 

Vinnumálastofnun mun í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ greiða fyrir þau úrræði sem sett 

verða upp í Hafnarfirði. Tillagan að virkninámskeiðinu fór fyrir nefndina í gegnum Geir 

Bjarnason forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar og ber hann ábyrgð á verkefninu gagnvart 

Hafnarfjarðarbæ. Þörfin fyrir þessu námskeiði er mikil þar sem mikil hætta er á því að 

ungt fólk utan skóla og atvinnu finni fyrir depurð og meiri hætta er á að einstaklingar í 

þeirri stöðu leiðist í neyslu vímuefna frekar en jafnaldrar þeirra sem eru með vinnu eða í 

skóla. 

Miðvikudaginn 14. apríl var skýrsla nefndarinnar kynnt og tekin var ákvörðun að setja tvö 

verkefni strax af stað af þeim úrræðum sem hún kynnti. Annað verkefnið var atvinnuátak 

fyrir 16-18 ára unglinga og hitt verkefnið virkninámskeiðið sem hér verður fjallað um.  

Námskeiðið er þannig upp sett að þátttakendur njóta styrks af hvorum öðrum og er 

markmiðið að efla sjálfsmynd og þekkingu þátttakenda þannig að þeir verði betur í stakk 

búnir í sinni atvinnuleit. Í þessari greinagerð er hverjum dagskrárlið lýst og er hver 

dagskrárliður tengdur við kenningar fræðimanna.  

Við gerð námskeiðsins hlaut höfundur aðstoð frá forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar Geir 

Bjarnasyni og fær hann miklar þakkir fyrir. Einnig fær Nilsína Larsen Einarsdóttir miklar 

þakkir fyrir aðstoð sína og ábendingar.  
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Inngangur 

 

Haustið 2008 fóru þrír stærstu viðskiptabankar Íslands í gjaldþrot í kjölfar sívaxandi 

efnahagskreppu. Hrun bankanna þriggja hafði gífurlegar afleiðingar fyrir íslenskan 

efnahag og í kjölfar hruns þeirra hófst á Íslandi efnahagskreppa. Skuldbindingar 

bankanna erlendis urðu til stóraukinnar skuldastöðu ríkissjóðs og mikið gengisfall varð á 

íslensku krónunni. Þessu fylgdi óhjákvæmilega mikill samdráttur í íslenskum efnahag, 

kaupmáttur launa minnkaði verulega og atvinnuleysi jókst verulega (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). 

Atvinnuleysi er alltaf alvarlegt vandamál fyrir þjóðfélög. Fólk með sérhæfða menntun er 

lengur að finna sér vinnu en atvinnuleysi bæði á Íslandi og erlendis bitnar helst á þeim 

sem hafa minni menntun og erfiðara er fyrir þessa einstaklinga að rífa sig upp úr 

atvinnuleysi (Gestur Guðmundsson, 1997). Þau ungmenni sem eru utan skóla og án 

atvinnu eru í miklum áhættu hóp hvað geðraskanir og neyslu vímuefna varðar (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009).  

Hafnarfjarðarbær fól forvarnarfulltrúa sínum að setja saman virkniúrræði fyrir ungt 

atvinnuleitandi fólk sem síðar féll í hendur höfundar þessarar greinargerðar.  

Þátttakendur á námskeiðinu eru ungt fólk á aldrinum 16 – 24 ára. Mjög auðvelt er engu 

að síður að setja upp námskeiðið í öðrum sveitarfélögum vegna þess að námskeiðið er 

ekki staðbundið og dagskráin framkvæmanleg af flestum bæjarfélögum. Námskeiðið er í 

16 daga yfir 4 vikna tímabil 4 klukkustundir í senn. 

Miðað er við að á námskeiðinu séu um 10 – 12 einstaklingar sem gefur tækifæri á að 

hver þátttakandi fái mikinn tíma með hópstjóra. Með þessu verður þátttakandinn sjálfur 

aðaltriðið í námskeiðinu. Þetta gefur hópstjóranum betri stjórn á hópnum sem eykur 

líkurnar á jákvæðri hópamyndun. 

Markmiðið námskeiðsins er því að mæta þörfum þessara einstaklinga og samfélagsins. 

Það skiptir hvern einstakling miklu máli að vera virkur í samfélaginu og það skiptir 

samfélagið miklu máli að sem flestir einstaklingar séu virkir. Námskeiðið er uppbyggt á 

þann hátt að það hafi áhrif á sem flest svið í lífi þeirra sem það sækja. Hugað er að því að 

styrkja sjálfsmynd, félagslegri uppbyggingu, fræðslu um réttindi, möguleika og miklivægi 
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líkamlegrar heilsu. Námskeiðið miðar að því að þeir sem það sækja fái bætta sjálfsmynd 

og geti betur tekist á við þær erfiðu aðstæður sem ríkja í íslensku samfélagi í dag.  

Verkefnið er kostað af Vinnumiðlun Íslands og Hafnarfjarðarbæ. Vinnumiðlun býður 

skjólstæðingum sínum kost á að fara á námskeiðið. Í desember 2010 var samþykkt 

breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 56 / 2006 sem gerir það að verkum að 

kjósi einstaklingur að hafna úrræði gegn atvinnuleysi getur viðkomandi misst 

atvinnuleysisbótarétt sinn.  

Hafnarfjarðarbær getur einnig sent einstaklinga sem eru á framfærslustyrk hjá 

bæjarfélaginu á námskeiðið. Þetta tryggir þátttöku á námskeiðinu. Einnig er þetta mjög 

jákvætt fyrir einstaklinga sem sækja námskeiðið því það er mikil tilhneiging hjá ungu fólki 

utan skóla og atvinnu að einangrast mikið og kjósa að draga sig úr samfélaginu (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009). Einstaklingar sem eru utan skóla og án atvinnu þurfa því aðstoð. 

Hvers vegna að aðhafast? 

 

Sagan sýnir að þegar efnahagskreppa og atvinnuleysi gengur yfir þjóðfélög þá séu 

sálfræðilegar afleiðingar fyrir einstaklinga miklar og þá sérstaklega fyrir ungt fólk 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009).   

Þessar afleiðingar voru vanmetnar þegar efnahagskreppa gekk yfir í Finnlandi í byrjun 

tíunda áratugar síðustu aldar og hefur það haft skelfilegar afleiðingar þar í landi. Í fyrstu 

voru áhrifin ekki sýnileg en urðu mikil seinna.  

 
 

Mynd 1. Aukning á fjölda örorkuþega í Finnlandi vegna geðrænna vandamála 2000-2007 eftir aldurshópum                                                                                                           

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 
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Eins og sjá má á mynd 1 er auknig á örorku gríðarleg hjá ungu fólki á þessum sjö árum og 

segja finnskir fræðimenn að of lítið hafi verið haldið utan um ungt fólk á tímum 

kreppunnar. Mikil þörf er á því að aðstoða ungt fólk að fóta sig í samfélaginu til að tryggja 

betri geðheilsu sem flestra sem til lengri tíma litið kostar samfélagið minna 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2009). 

Íslensk rannsókn sem var gerð af Rannsókn og greiningu styður þessar niðurstöður frá 

Finnlandi og sýnir sú rannsókn Rannsóknar og greiningu ótvírætt fram á að líðan ungs 

fólks utan skóla og án atvinnu er verri en jafnaldra þeirra sem eru í vinnu og / eða skóla 

(Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og 

Jón Sigfússon, 2009). Þessir einstaklingar eru líka í miklum áhættuhópi hvað varðar 

neyslu vímuefna. 

 

 

 

Mynd 2. Hlutfall ungmenna á landsvísu sem telja sig oft upplifa það að vera niðurdregin/n eða döpur/dapur 

síðastliðna viku (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir; Jón 
Sigfússon, 2009). 

Mynd 2 sýnir að nú þegar eru farin að sjást merki um aukna vanlíðan af völdum 

atvinnuleysis. Ef haft er í huga hvernig þróunin var í Finnlandi verður stöðug aukning á 

vanlíðan ungs fólks ef ekkert er að gert. Þunglyndiseinkenni hjá ungu fólki og unglingum 

eru vonleysi, áhugaleysi, óregla á svefni og matarlyst (Ólafía Kristín Guðmundsdóttir og 

Þóra Magnea Helgadóttir, 2005). 
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Mynd 3. Hlutfall ungmenna sem hafa notað marijúana einu sinni eða oftar um ævina 

(Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 
2009).                              

Mynd 3 sýnir að mikill munur er á neyslumynstri ungs fólks á marijúana eftir stöðu í 

samfélaginu. Þetta þýðir að þeir unglingar sem eru án vinnu og utan skóla er í miklum 

áhættuhópi (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna 

Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 

Ungt fólk utan vinnu og skóla einangrast mjög og eiga erfiðar með samskipti heldur en 

jafnaldrar þeirra í skóla eða sem eru með atvinnu. 26% ungmenna 18 ára og yngri sem 

eru utan skóla og atvinnu upplifa að þau eigi mjög erfitt með að eignast vini og 43% 

þessa sama aldurshóps utan skóla og atvinnu upplifa sig vera misheppnuð (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009). Það er greinilegt að það að hafa ekki hlutverk hefur veruleg áhrif á 

sjálfsmynd ungs fólks. Það er því mjög mikilvægt fyrir samfélagið að bregðast við þessari 

þróun og bjóða upp á úrræði fyrir þennan hóp sem fyrst.  

Aðdragandi námskeiðsins 

 

Þann 17. desember 2009 ákvað Félags – og tryggingamálaráðuneytið að verja 1,3 

milljörðum króna árið 2010 í átak til að skapa sem fjölbreyttust úrræði fyrir fólk utan 

skóla og án atvinnu (Félags - og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Markmið Félags – og 
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tryggingamálaráðuneytisins með þessu er að koma í veg fyrir langtíma atvinnuleysi en 

það miðast við að ekki skulu líða meira en þrír mánuðir frá því að einstaklingur verður 

atvinnulaus þangað til að viðkomandi hafi fengið tilboð um starf, nám, námskeið, 

átaksverkefni eða starfsþjálfun. Ráðuneytið auglýsti í kjölfarið eftir samstarfsaðilum til að 

finna úrræði fyrir atvinnulaust fólk. 

Hafnarfjarðarbær óskaði eftir því að sett yrði á laggirnar í Hafnarfirði atvinnumiðstöð á 

vegum Vinnumiðlunar (Anna Sigurborg Ólafsdóttir, Geir Bjarnason, Haukur Haraldsson, 

María Gylfadóttir, Sigurður Magnússon og Þorsteinn Gunnarsson, 2010). Gerður var 

samningur um atvinnumiðstöð í Hafnarfirði og er það tilraunaverkefni sem stendur til 

janúar 2011. Hlutverk atvinnumiðstöðvarinnar er að  sinna svæðisbundinni vinnumiðlun, 

ráðgjöf og annarri þjónustu fyrir atvinnuleitandi einstaklinga í Hafnarfirði (Anna Sigurborg 

Ólafsdóttir, Geir Bjarnason, Haukur Haraldsson, María Gylfadóttir, Sigurður Magnússon og 

Þorsteinn Gunnarsson, 2010). 

Í kjölfarið stofnaði Hafnarfjarðarbær nefnd sem hafði það verkefni að fara yfir stöðu 

atvinnulausra ungmenna í Hafnarfirði og leita úrræða hjá stofnunum bæjarfélagsins. Í 

desember 2009 voru 229 einstaklingar á aldrinum 16 – 24 ára á atvinnuleysisskrá og 

102 einstaklingar á framfærslustyrk hjá Hafnarfjarðarbæ (Anna Sigurborg Ólafsdóttir, 

Geir Bjarnason, Haukur Haraldsson, María Gylfadóttir, Sigurður Magnússon og Þorsteinn 

Gunnarsson, 2010). Framfærslustyrkur er peningaaðstoð sem einstaklingar geta fengið 

frá sínu sveitarfélagi. 

Hafnarfjarðarbær hefur líkt og allt landið þurft að finna fyrir vaxandi atvinnuleysi. Í janúar 

2007 voru 13 einstaklingar á aldrinum 16 – 24 ára á atvinnuleysisskrá en eru í dag 261. 

 

 

Mynd 4 

Fjöldi ungs fólks (16-24 ára) í Hafnarfirði sem voru atvinnulaus 2007-2010 

(Anna Sigurborg Ólafsdóttir, Geir Bjarnason, Haukur Haraldsson, María Gylfadóttir, Sigurður Magnússon og 
Þorsteinn Gunnarsson, 2010). 
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Mynd 4 sýnir mjög mikla aukningu atvinnuleysis þessa aldurshóps í Hafnarfirði á milli ára. 

Þörfin fyrir aðgerðir er því greinileg. Nefndin óskaði því næst eftir úrræðum frá stofnunum 

innan bæjarfélagsins og fór tillagan að virkninámskeiðinu sem þessi greinargerð fjallar 

um fyrir nefndina (Anna Sigurborg Ólafsdóttir, Geir Bjarnason, Haukur Haraldsson, María 

Gylfadóttir, Sigurður Magnússon og Þorsteinn Gunnarsson, 2010).  

Miðvikudaginn 14. apríl var samþykkt að setja námskeiðið af stað á vegum 

forvarnarfulltrúa Hafnarfjarðar og að fyrsti dagur námskeiðsins yrði 3. maí 2010. Einnig 

var á sama fundi samþykkt að námskeiðið yrði aftur um haustið 2010 og yrði alls haldið 

fjórum sinnum árið 2010. 

 

Uppbygging námskeiðsins 

 

Markmið námskeiðsins er að efla sjálfsmynd ungra atvinnuleitenda og styrkja möguleika 

þeirra í samfélaginu. Þessum markmiðum er helst náð með að styrkja sem flestar hliðar 

einstaklingsins og miðar námskeiðið við það. Það er einnig markmið námskeiðsins að 

auka þekkingu á atvinnumálum, styrkja félagsvitund, heilsuvitund og sjálfsmynd. Þegar 

þessir þættir hafa verið styrktir má áætla að meiri líkur séu á að einstaklingurinn sé 

virkari í samfélaginu, sé síður hætta búinn við að finna fyrir depurð eða þunglyndi og að 

meiri líkur séu á að viðkomandi finni atvinnu. 

 

Dagskrá námskeiðsins 

 

Námskeiðið er í  16 daga og skiptist hver dagur upp í þrjá hluta. Stór hluti af námskeiðinu 

er hádegismaturinn sem þátttakendur sjá sjálfir um að öllu leyti. Er þar átt við að 

þátttakendur geri fjárhagsáætlun, kaupi inn og eldi matinn. Þessi verkefni skiptast jafnt á 

hópinn. Allir borða síðan saman milli klukkan 12 – 13. 
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1. dagur 

 10:00 - 12:00   Kynning á námskeiði og þátttakendum 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 - 15:00   Hópefli 

 

 

2. dagur 

10:00 – 12:00 Hver er ég - áhugasviðsgreining  

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Líkamsrækt – farið yfir æfingar með einkaþjálfara 

 

3. dagur 

10:00 – 12:00 Menntunarmöguleikar – námsráðgjafi fer yfir framhaldsskólanám 

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Markmiðasetning  

 

4. dagur 

10:00 – 12:00  Fjármálafræðsla – næsta vika í innkaupum fyrir námskeiðið skipulögð 

12:00 - 13:00   Hádegismatur 

13:00 – 15:00  Kynning á Gamla bókasafninu og frjáls tími þar 
 

5. dagur 

10:00 – 12:00  Hóptími – spjall, farið yfir helgina og pælingar 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 – 15:00  Vinnusiðferði 

 

6. dagur 

10:00 – 12:00 Heilsufræði – fyrirlestur um næringu og hreyfingu  

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Líkamsrækt – farið yfir æfingar með einkaþjálfara 

 

7. dagur 

10:00 – 12:00 Atvinnuleit, ferilskrá 

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Réttindi í samfélaginu – félagsráðgjafi 

 

8. dagur 

10:00 – 12:00  Fjármálafræðsla – næsta vika í innkaupum fyrir námskeiðið skipulögð 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 – 15:00  Frjáls tími á Gamla bókasafninu 
 

9. dagur 

10:00 – 12:00  Hóptími – spjall, farið yfir helgina og pælingar 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 - 15:00  Samskipti 
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10. dagur 

10:00 – 12:00 Skyndihjálparnámskeið    

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Líkamsrækt – farið yfir æfingar með einkaþjálfara 

 

11. dagur 

10:00 – 12:00 Atvinnuviðtalstækni    

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Atvinnuviðtöl 

 

12. dagur 

10:00 – 12:00  Fjármálafræðsla – næsta vika í innkaupum fyrir námskeiðið skipulögð 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 – 15:00  Frjáls tími á Gamla bókasafninu 
 

13. dagur 

10:00 – 12:00  Hóptími – spjall, farið yfir helgina og pælingar 

12:00 – 13:00  Hádegismatur 

13:00 – 15:00  Skapandi hugsun – er hægt að búa til atvinnu? 

 

14. dagur 

10:00 – 12:00 Horft til framtíðar   

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Líkamsrækt – farið yfir æfingar með einkaþjálfara 

 

15. dagur 

10:00 – 12:00 Kynningar – sjálfboðastörf og möguleikar erlendis 

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

13:00 – 15:00 Kynningar – sjálfboðastörf og möguleikar erlendis 

 

16. dagur 

10:00 – 12:00 Farið yfir námskeiðið – sjálfsmat og könnun   

12:00 – 13:00 Hádegismatur 

12:00 – 15:00 Útskrift 

 

 

Sérfræðiþjónusta 

 

Til að tryggja að þekking og reynsla skili sér til þátttakenda þurfa margir þættir 

námskeiðsins að vera í umsjá sérfræðinga og jafnvel aðkeyptir. Hér verður farið yfir hvaða 

liðir það eru og verður farið yfir þá í þeirri röð sem þeir birtast í dagskránni.  
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Hver er ég – áhugasviðsgreining 

 

Námsráðgjafar eru menntaðir í að finna áhugasvið einstaklinga. Til að geta notið sín sem 

best í samfélaginu er mikilvægt fyrir einstaklinginn að gera sér grein fyrir á hvaða sviðum 

hann er sterkastur og hvaða starfsvið henti best. Ákjósanlegast er auðvitað fyrir fólk að 

komast í störf sem einnig snúa að áhugamálum og getur fólk oft verið blint fyrir 

möguleikunum sem í boði eru. Í þessum hluta námskeiðsins leggur námsráðgjafi fyrir 

verkefni sem hjálpar til við að finna áhugasvið. Starfsáhugasviði má samkvæmt John L. 

Holland skipta niður í sex meginsvið en þau eru handverks - , vísinda - , lista - , félags - , 

athafna – og skipulagssvið. Tengsl eru á milli áhugasviða og einstaklingar tilheyra flestir 

fleiri en einu áhugasviði. Kenningin tekur bæði til einstaklinga og umhverfisins og er því 

kjörin leið til að greina áhugasvið (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). 

Hægt er ef þátttakendur vilja, að miða opna þætti námskeiðsins við niðurstöður 

áhugasviðgreiningar til dæmis í gerð ferilskrár,atvinnuviðtalstækni, 

menntunarmöguleikum og markmiðasetningu. Hættan á einangrun við langtíma 

atvinnuleysi er töluverð og má reikna með að einhverjir þátttakendur námskeiðsins viti 

ekki hvar áhugasvið þeirra liggur. 

 

Líkamsrækt – farið yfir æfingar með einkaþjálfara 

 

Það er flókið samspil margra ólíkra þátta sem ógna sjálfsmynd einstaklinga og heilsu 

þeirra. Einn þessara þátta er hreyfingarleysi (Bjerva, Haugen, & Stordal, 1998/2005). 

Það að stunda einhverskonar líkamsrækt eða hreyfingu veitir fólki ánægju og vellíðan. 

Ástand líkamans nær til allrar starfsemi líkamans, bæði andlegar og líkamlegar heilsu 

hans. Regluleg hreyfing stuðlar að: 

 Betri hjarta og lungnastarfsemi 

 Styrkari vöðum og stoðkerfis 

 Meiri hreyfigetu 

 Betri svefn 

 Bættri sjálfsmynd  

 Minni spenna og kvíði, minna stress og þunglyndi. 
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Það skiptir miklu máli fyrir heilsufarið að stunda hreyfingu og betra heilsufar stuðlar að 

bættri sjálfsmynd (Bjerva, Haugen, & Stordal, 1998/2005). 

Það skiptir líka miklu máli að ekki sé farið of hratt af stað og að allar æfingar séu rétt 

útfærðar. Af þeirri ástæðu þarf þessi þjónusta að vera sinnt af fagaðilum. 

 

Menntunarmöguleikar 

 

Þegar erfitt er að fá vinnu eins og er í dag þá er gott að horfa í allar áttir og kanna aðra 

möguleika. Hafa þarf í huga að ekki allir hafa tök á eða getu til að sinna námi í 

framhaldsskóla. Má þar nefna hindranir eins og lestrar – og námsörðugleika. Engu að 

síður eru möguleikar í boði og getur það verður í formi símenntunarstöðva, 

endurmenntunarstöðva, framhaldsskóla, námskeiðahaldi og svo framvegis. Námsráðgjafi 

sér um þennan hluta námskeiðsins og kynnir fyrir þátttakendum hvaða leiðir eru til. 

 

Markmiðasetning 

 

Markmiðasetning og skipulagning er stór þáttur í að ná árangri. Þátttakendur 

námskeiðsins setja sér markmið og fá aðstoð við að skipuleggja sig og vinna að því að ná 

þessum markmiðum. Hægt er að setja sér margvísleg markmið og leiðirnar til að ná þeim 

eru eins margar og þau eru mörg. Dæmi um markmið sem þátttakendur geta sett sér er 

að vera komin í skóla eða vinnu innan einhvers tíma.  

Það sem einkennir leiðir sem hafa leitt til þess að markmiðum hefur verið náð er 

sjálfstæð hugsun, innsæi og hugrekki (Bergquist & Armstrong, 1986). Þetta eru allt þættir 

sem hægt er að ímynda sér að þátttakendur á virkninámskeiði hafi af skornum skammti. 

Auðvitað er það ekki algilt en miðað er við að markmiðasetningin sé meira en þessi eini 

dagur og sé rauður þráður í gegnum námskeiðið. Það skiptir því miklu að hópstjóri 

verkefnisins sé með og hjálpi þátttakendum að halda áfram að vinna að sínum 

markmiðum.  

 

Fjármálafræðsla 

 

Ungt fólk hefur fengið litla fræðslu í skólum um fjármál og eru mörg þeirra í miklum 
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fjárhagserfiðleikum og hefur það mikil áhrif á andlega líðan einstaklinga (Erla Jónsdóttir 

og Laufey Ósk Christensen, 2009). Einnig kemur það sér þátttakendum námskeiðsins að 

notum að fá fræðslu um fjármál ef áhugi kviknar fyrir að skapa sér eigin vinnu. 

Viðskiptafræðingur getur auk fjármálafræðslunnar gefið innsýn í markaðinn og hverjir 

möguleikarnir fyrir sprotastarfsemi eru. Á námskeiðinu er farið yfir launaseðla, skatta og 

launatengd gjöld, skattskýrslugerð, bankastarfsemi og lán, vexti og vaxtagjöld, tryggingar, 

debet – og kreditkort, rekstur bifreiðar og hver almenn framfærsla er. Þegar einstaklingur 

hefur öðlast betri skilning á þessum þáttum er líklegra að fjárhagur viðkomandi verði 

betri. Hluti af fjármálafræðslu námskeiðsins er að gera fjárhagsáætlun fyrir 

matarinnkaupum fyrir námskeiðið. Þátttakendur sjá um allar hliðar hádegismatarins, 

fjárhagsáætlun, innkaup og eldamennsku. 

 

Vinnusiðferði 

 

Í samfélagi okkar hafa allir einstaklingar ákveðin réttindi. Atvinnurekandi hefur rétt 

gagnvart starfsfólki sínu og starfsfólk gagnvart atvinnurekanda. Félagsráðgjafi þekkir 

réttindi og skyldur beggja aðila mjög vel. Á erfiðum tímum getur það reynst nauðsynlegt 

að vita til hvers er ætlast af vinnandi fólki og hvað séu óraunhæfar og ósanngjarnar 

kröfur. Kynna þarf fyrir þátttakendum starfsemi verkalýðsfélaga og réttindi fólks í atvinnu. 

 

Heilsufræði 

 

Orðið heilsa er mjög víðtækt en tíminn til að fara yfir heilsufræði á námskeiðinu er ekki 

mikill. Þessi þáttur námskeiðsins verður því tileinkaður næringarfræði og tóbaks – og 

vímuefnanotkun og áhrif hennar á heilsufar, bæði andlega og líkamlega. Til að líða vel 

þurfa einstaklingar að átta sig á áhrifavöldum heilbrigðis í umhverfinu sínu og hvaða áhrif 

það hefur á líðan þeirra og breyta lífsháttum samkvæmt því (Fagráð 

Landlæknisembættisins um heilsueflingu, 2003). 

Mataræði íslendinga hefur breyst verulega síðustu ár og hefur úrval matvara aukist mikið 

(Fagráð Landlæknisembættisins um heilsueflingu, 2003). Sumar þessara breytinga hafa 

haft jákvæðar afleiðingar eins og til dæmis aukin neysla grænmetis og ávaxta en aukið 

framboð af orkuríkri fæðu hefur haft mikil áhrif á heilsufar þjóðarinnar. Það verður sífellt 
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erfiðara að forðast orkuríkan mat og hafa skammtastærðir verið að stækka undanfarin 

ár. Þetta er allt á sama tíma og vélar og tækni hafa breytt líkamlega erfiðri vinnu í 

kyrrsetuvinnu og eyðir fólk sífellt meiri tíma sitjandi. Þetta hefur áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu (Fagráð Landlæknisembættisins um heilsueflingu, 2003).  

Misnotkun áfengis og vímuefna er vaxandi vandamál í vestrænum heimi og er Ísland ekki 

undanskilið. Rannsókn frá Rannsókn og greininingu sýnir að haustið 2009 höfðu 71% 

ungmenna í skóla eða atvinnu 18 – 24 ára verið  drukkin að minnsta kosti einu sinni 

síðustu 30 daga og 66% sama aldurshóps sem er ekki með vinnu eða í skóla (Hrefna 

Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón 

Sigfússon, 2009).  

Sama rannsókn sýnir einnig að 64% ungs fólks á aldrinum 18 – 24 ára sem eru utan 

skóla og án atvinnu reykja að minnsta kosti eina sígarettu á dag. Þessar upplýsingar 

segja að það er mikil þörf fyrir fræðslu fyrir þennan aldurshóp. 

Þessi hluti námskeiðsins er í formi fyrirlestrar og er sú þjónusta keypt frá Lýðheilsustöð. 

  

Atvinnuleit, gerð ferilskrár 

 

Það að vera atvinnuleitandi reynir mjög á sálarlíf fólks (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Á 

tímum eins og þessum er ekki óeðlilegt að fólk finni fyrir ákveðnu vonleysi í sinni 

atvinnuleit. Það þarf því að skipuleggja atvinnuleitina og vinna markvisst í leitinni að 

starfi.  

Þessi hluti námskeiðsins snýr að skipulagningu í atvinnuleit og gerð ferilskrár. Hvar er 

leitað að vinnu og hvar er kröftunum í leitinni best varið? Góð ferilskrá skiptir líka mjög 

miklu máli í atvinnuleit, þá er átt við vel uppsetta en ekki hver starfsferillinn er. Í þennan 

hluta námskeiðsins þarf að ráða starfs – eða námsráðgjafa. 

 

Réttindi í samfélaginu 

 

Ungt fólk á ýmis réttindi í samfélaginu en vita hugsanlega ekki hver þau réttindi eru. 

Félagsráðgjafar hafa það markmið að vinna með hvern einstakling og aðstoða við að 
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fullnýta hæfileika einstaklingsins og gæta þess að ekki sé verið að brjóta á rétti þeirra 

(Ólafía Kristín Guðmundsdóttir og Þóra Magnea Helgadóttir, 2005). Þetta þýðir að 

félagsráðgjafi er í einstakri stöðu til að upplýsa þátttakendur um hvaða réttindi þeir hafa 

og hvort einhversstaðar sé verið að brjóta á rétti þeirra.  

Félagsráðgjafar vinna með fólki við að finna lausn á félagslegum og persónulegum vanda 

fólks, hver sem hann kann að vera. Það getur því reynst dýrmætt að fá innlegg frá 

félagsráðgjafa á námskeiðinu. Auðvitað verður ekki hægt að fara yfir öll réttindi eða taka 

fyrir persónuleg vandamál einstaklinga á námskeiðinu sjálfu en markmiðið með þessum 

hluta er að fólk geri sér grein fyrir að þau eigi réttindi og geti sóst eftir þeim. 

  

Samskipti 

 

Mikill hluti námskeiðsins reynir mjög á samskiptahæfileika þátttakenda. Þessi hluti 

námskeiðsins er um mikilvægi góðra samskipta og hvað þau geta leitt af sér. Í þessum 

hluta fer sálfræðingur yfir samskipti og hvernig þau hafa áhrif á einstaklinginn og hópinn. 

Farið verður yfir að ágreiningur í samskiptum er eðlilegur en mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir því að mismunandi skoðanir eru oft forsenda fyrir því að hópur nái árangri 

(Sjølund, 1976). 

Rannsóknir sýna að fólk einangrast við langtímaatvinnuleysi og samskipti geta reynst 

erfið (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Birna 

Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Það þarf því að byrja hægt og sálfræðingur er vel 

til þess fallinn að setja fyrir verkefni sem reyna hæfilega á samskipti. Stór hluti af 

umsóknarferli og að hefja nýtt starf eru samskipti og mikilvægt að fara yfir hvernig góð 

samskipti eru. 

 

Skyndihjálparnámskeið 

 

Fjölbreytni á námskeiðinu er mikilvæg og er skyndihjálp af allt öðrum toga en margir aðrir 

þættir námskeiðsins. Skyndihjálp er nauðsynleg kunnátta í samfélagi okkar og er þekking 

sem eykur öryggi allra og um leið má ætla að það efli sjálfsmynd einstaklingsins sem 

hana kann. Rauði kross Íslands heldur námskeið allt frá 2 klukkustundum að 12 
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klukkustundum. Þau sérsníða námskeið eftir þörfum hópsins og geta verið með innlegg 

um sálrænan stuðning (Rauði kross Íslands, 2010). 

 

Atvinnuviðtalstækni og atvinnuviðtöl 

 

Það að hafa góða ferilskrá eykur verulega líkurnar á að komast í atvinnuviðtal. Þegar í 

atvinnuviðtal er komið er mjög mikilvægt að vera vel og rétt undirbúinn. Umsækjandinn 

þarf að reyna að ímynda sér hvaða spurningar komi í viðtalinu. Oft er spurt um styrkleika, 

af hverju sótt er um starfið, hvernig umsækjandi myndi lýsa sér sem starfskrafti og hvaða 

launahugmyndir umsækjandi hafi (Guðrún Stella Gissurardóttir, 2006). Þetta eru 

spurningar sem reyna mikið á og krefjast þess að umsækjandinn sé með góða 

sjálfsmynd. Gott er að undirbúa sig vel og æfa. Það skiptir miklu máli að koma fram af 

heiðarleika og svara öllum spurningum af hreinskilni. Sumum erfiðum spurningum þarf 

stundum að svara og skiptir máli að láta slíkar spurningar ekki slá sig útaf laginu. Eftir 

undirbúninginn eru sett upp atvinnuviðtöl og þátttakendur æfa sig. Þessi hluti 

námskeiðsins er kenndur af námsráðgjafa. 

  

Kynningar – sjálfboðastörf og möguleikar erlendis 

 

Þegar erfitt er að fá vinnu eru stundum aðrir möguleikar í boði og í þessum hluta 

námskeiðsins koma inn fulltrúar Evrópu unga fólksins og kynna hvaða möguleikar eru í 

boði í sjálfboðastörfum í Evrópu. Samtökin auglýsa reglulega eftir samstarfsaðilum til að 

efla fjölþjóðleg samskipti (Evrópa unga fólksins, 2010). Fleiri samtök leita eftir 

sjálfboðaliðum og getur verið um að ræða verkefni innanlands og erlendis.  

Sem dæmi um verkefni innanlands er sjálfboðastarf hjá Rauða krossi Íslands en 

sjálfboðaliðar fá þjálfun og kennslu endurgjaldslaust (Rauði kross Íslands, 2010). Til eru 

fleiri samtök en Evrópa unga fólksins sem bjóða upp á sjálfboðastarf erlendis og má þar 

nefna UNICEF. Um er að ræða hjálparstarf víðsvegar um heiminn (UNICEF, 2010). 

Hópsálfræði 

 

Hér að ofan voru taldir upp þeir dagskrárliðir sem kenndir eru í gegnum aðkeypta 



18 
 

þjónustu. Enn eru eftir margir þættir námskeiðsins sem ekki eru kenndir gegnum 

aðkeypta þjónustu og fellur ábyrgðin á hópstjóra sem ráðinn er sérstaklega til að vinna 

með hópnum. Hlutverk hópstjórans er að stýra hópnum og styðja jákvæða hópamyndun. 

Markmiðið er að hópstjóri nái að mynda heild úr hópnum og að einstaklingar innan hans 

hafi stuðning hvor af öðrum. Einstaklingar bregðast öðruvísi við innan hóps við áreiti 

heldur en þeir gera sem einstaklingar. Þetta þýðir samt sem áður ekki að allir 

einstaklingar innan hóps bregðist eins við og viðbrögð einstaklings innan hóps hafa oftast 

áhrif á hópinn (Sjølund, 1976).  

Hópurinn hefur mest með það að segja hver örlög einstaklinga innan hans verða. 

Hópstemningin getur farið á hvorn veginn sem er og ef hópurinn er neikvæður getur 

hópurinn haft slæmar afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem innan hans eru (Sjølund, 

1976). Æskilegast er að hópnum sé aldursskipt þar sem námskeiðið er fyrir aldurshópinn 

16 – 24 ára. Það er margt ólíkt með lifnaðarháttum 16 ára einstaklings og þess sem er 

24 ára og getur reynst óæskilegt að samskipti milli þessara tveggja aldurshópa séu of 

mikil.  

Hinsvegar er það ekki í höndum stjórnanda námskeiðsins að setja saman hópinn heldur 

Vinnumiðlunar. Óskað er eftir því að fá aldursskiptingu milli námskeiða. Þetta myndi þýða 

að fyrsta námskeiðið væri fyrir aldurshópinn 16 – 18 ára, annað námskeiðið 18 – 20 ára 

og þriðja og fjórða námskeiðið fyrir 20 – 24 ára. Ef ekki er mikil þátttaka mun námskeiðið  

hinsvegar vera haldið þrátt fyrir mikið aldursbil þátttakenda. Hópstjórinn fær stórt og 

mikið verk að búa til og stjórna hópstemningu sem miðar að því að einstaklingar innan 

hópsins njóti stuðnings af hvor öðrum.  

 

Hlutverk hópstjóra 

 

Eins og sagt er í umfjölluninni hér að framan er hlutverk hópstjórans að stýra hópnum á 

jákvæða braut og til að gera það eru nokkrir hlutar námskeiðsins undir stjórn 

hópstjórans. Til að stýra þessum þáttum námskeiðsins þarf ekki sérfræðikunnáttu eða 

menntun. Það sem hópstjórinn þarf að búa yfir eru góðir samskiptahæfileikar, góða 

stjórnunarhæfileika, hagsýni, reglusemi og þekkingu á viðfangsefninu.  

Til að sinna forystuhlutverki innan hóps þarf viðkomandi að hafa gaman af vinnu með 

fólki. Fólk aðhyllist frekar leiðtoga sem kemur skilaboðum til þeirra af áhuga og vinsemd 
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frekar en leiðtoga sem telur sig yfir skjólstæðinga sína hafinn og hefur það eitt markmið 

að láta sín sjónarmið njóta forréttinda (Sjølund, 1976).  

Hópstjórinn verður að búa yfir töluverðu umburðarlyndi og kenna skjólstæðingum sínum 

að koma fram við aðra á námskeiðinu með sama hætti. Þetta er stór þáttur í því að 

mynda jákvæða stemningu innan hópsins. Stjórnandinn þarf að gera sér grein fyrir að 

aðstæður þátttakenda geta verið misjafnar og umburðarlyndi og sveigjanleiki getur reynst 

nauðsynlegur á erfiðum tímum gagnvart skjólstæðingum stjórnandans. Þeir hlutar 

námskeiðsins sem hópstjórinn þarf að kenna verður farið yfir hér í þeirri röð sem þeir 

koma fyrir í dagskrá námskeiðsins fyrir utan hádegismatinn en farið er yfir þann lið fyrst.  

 

Hádegismatur 

 

Hádegismaturinn er stór hluti námskeiðsins. Þátttakendur skipuleggja hvert hádegi. Þetta 

nær til allra þátta eins og verkaskiptingu:  fjárhagsáætlun, innkaupa, matreiðslu og 

frágang. Þetta reynir félagslega á alla þátttakendur  og er hlutverk hópstjórans að 

leiðbeina hópnum þannig að allir geti notið sín.  

Hver og einn einstaklingur hefur kosti og er það verkefni hópsins að nýta einstaklingana 

innan hans þannig að þeir bæti hvorn annan upp. Þetta er jákvæð uppbygging og færir 

hópinn nær markmiðum sínum, gefur öllum hlutverk sem styrkir einstaklinginn (Sjølund, 

1976). Fyrir utan alla skipulagningu og vinnu sem liggur að baki hvers hádegis setjast 

þátttakendur niður og borða saman. Þetta er frjáls tími þar sem fólk kynnist sín á milli og 

ef hópstjóra tekst vel til er um að ræða dýrmætan tíma þar sem fólk nýtur styrks af hvoru 

öðru. 

  

Kynning á námskeiði og þátttakendum 

 

Þátttakendur fá í byrjun kynningu á námskeiðinu, hver markmiðin eru, hvernig 

námskeiðið er unnið, kynna sjálf sig og heyra um aðra þátttakendur. Hegðun fólks breytist 

við að koma inn í hóp og algengustu tilfinningarnar sem fólk finnur fyrir eru ótti og kvíði. 

Ótti við að segja eitthvað rangt, hvernig aðrir sjá þau og þau efast um eigin getu. Þessar 

tilfinningar stjórna hegðun fólks við fyrstu kynni og verður fólk mjög hlédrægt (Napier og 

Gershenfeld, 1987).  
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Hópstjórinn getur strax lagt línurnar um hvernig andrúmsloft eigi að ríkja á námskeiðinu. 

Engu að síður á ekki að fara mjúkum höndum um þátttakendur heldur þarf að fá fólk út 

fyrir sitt þægindasvið til að öðlast nýja reynslu strax frá byrjun (Allal & Ducrey, 2000). 

   

Hópefli 

 

Hópefli reynir mjög á einstaklinginn en um leið finnur fólk sig og hvort annað innan 

hópsins (Napier og Gershenfeld, 1987). Fólk getur verið með mjög ólík lífsviðhorf bæði 

eftir aldri og félagslegri stöðu en líkt og í samfélaginu þá finnum við leið til að vinna 

saman. Hópefli flýtir mjög fyrir þessu ferli og auðveldar vinnu hópsins. Hópstjórinn velur 

hópeflisleiki og stjórnar. Gæta þarf þess sérstaklega að velja leiki sem ganga út á 

samvinnu þar sem allir fá að spreyta sig. 

 

Kynning á Gamla bókasafninu og frjáls tími þar 

 

Gamla bókasafnið er kaffi- og menningarhús ungs fólks í Hafnarfirði. Þar getur ungt fólk 

fengið aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og fengið útrás fyrir 

áhugamál sín (Gamla bókasafnið, 2010).  

Á Gamla bókasafninu er boðið upp á tölvuver, afþreyingartæki eins og playstation og 

poolborð. Einnig er Gamla bókasafnið samtengt rekstri félagsmiðstöðvar sem heitir Músík 

og mótor en þar er aðstaða fyrir hljómsveitir til að æfa og verkstæði fyrir áhugafólk um 

bifvélavirkjun. Þessa dagana eru skjólstæðingar þeirrar félagsmiðstöðvar að smíða bíl frá 

grunni. 

  

Hóptími – spjall, farið yfir helgina og pælingar 

 

Gott er að hefja hverja viku á að setjast niður og fara yfir helgina. Þetta er stór liður í að 

viðhalda réttu andrúmslofti innan hópsins. Leyfa einstaklingum að kynnast hvoru öðru og 

ef þau vilja vinna saman að lausnum einhverja mála. Það reynir töluvert á hópstjórann í 

þessum tímum því virðing verður að ríkja innan hópsins.  
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Tvær stærstu hindranir í þróun hópa eru annars vegar fyrri reynslur meðlima hópsins af 

hópastarfi og hins vegar þegar einstaklingar innan hópsins álykta eitthvað um aðra 

meðlimi sem verður til þess að samskipti innan hópsins verða minni (Napier og 

Gershenfeld, 1987). Ef einhver í hópnum hefur slæma reynslu af hópavinnu getur það 

viðhorf auðveldlega smitast innan hópsins (Napier og Gershenfeld, 1987).  

Þessir tímar eru sérstaklega hentugir til að stjórna hvernig hópurinn starfar saman. 

Hópstjóri þarf að vera vakandi gagnvart þessum tveimur hindrunum og leiðbeina hópnum 

framhjá þeim. 

 

 Skapandi hugsun – er hægt að búa til atvinnu? 

 

Þessi hluti námskeiðsins er hugsaður til að hjálpa fólki að hugsa út fyrir rammann. Hér er 

ekki átt við einhver áhættuviðskipti eða hlutabréfakaup heldur hvort hægt sé að skapa 

sér starf. Eru einhverjir möguleikar og hvernig er það gert? Getur sjálfboðastarf á stofnun 

leitt til atvinnu? Eru möguleikar á að bæjarfélagið vilji styrkja félagsstarf af einhverjum 

toga?  

Þessi hluti námskeiðsins er kenndur af hópstjóranum og er hans hlutverk í þessum hluta 

að virkja hópinn í að hugsa út fyrir rammann og hvetja hópinn til að fá hugmyndir. Þessi 

liður er því mikið undir hópnum og hópstjóranum komið og ekki hægt að útlista 

nákvæmlega hvernig þessi þáttur námskeiðsins verður. 

 

Horft til framtíðar   

 

Þessi hluti námskeiðsins gengur út á að þátttakendur setjast niður og ræða næstu skref í 

sinni atvinnuleit. Þetta er gert í hóp til að góð hugmynd nýtist sem flestum og að allir 

hjálpist að við að útfæra hugmyndir og áætlanir og betrumbæta þær. Með þessu geta 

þátttakendur bætt hvorn annan upp þannig nýtast hæfileikar og þekking hvers og eins 

öllum hópnum (Sjølund, 1976).  

Búast má við því að framtíðarsýn þátttakenda verði ólík þar sem unnið er útfrá 

áhugasviðskönnuninni allt námskeiðið. 
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Farið yfir námskeið – sjálfsmat og könnun 

 

Þegar hópur hefur unnið saman að einhverri nýrri reynslu er það lykilatriði að ígrunda 

reynsluna til að hún skili sér sem best sem þekking fyrir einstaklinginn (Dewey, 2000). 

Mikill hluti námskeiðsins er uppsettur á þann hátt að þátttakendur eru virkir og mikil 

félagsleg samskipti eru milli þátttakenda allt námskeiðið í gegn. Saman hafa þau öðlast 

reynslu en til að sú reynsla verði að þekkingu þurfa þau að setjast niður saman og ræða 

hver reynsla þeirra er (Dewey, 2000).  

Hvað var gott á námskeiðinu og hvað ekki? Til að einfalda þeim vinnuna er byrjað á að 

leggja fyrir þau könnun sem inniheldur spurningar sem gott er að hafa til hliðsjónar í 

umræðunni. Könnunin er síðan notuð fyrir stjórnendur námskeiðsins til að meta hvernig 

námskeiðið til tókst og hvort einhverju þurfi að breyta.  

Um er að ræða stutta könnun sem auðvelt er að vinna úr en inniheldur mikilvægar 

spurningar sem skipta þátttakendur og skipuleggjendur miklu máli.  

Spurningarnar eru: 

 Hvaða einkunn viltu gefa námskeiðinu í heild 1 – 10? 

 Hvað var gott á námskeiðinu? 

 Hvað mátti betur fara á námskeiðinu? 

 Ég er betur undirbúin/n fyrir atvinnuleit 1 – 10 1 = mjög ósammála 10 = mjög 

sammála. 

 

Útskrift 

 

Að lokum er útskrift þar sem þátttakendur fá viðurkenningu. Þátttakendum er boðið að 

stíga upp í pontu og koma á framfæri sinni skoðun af námskeiðinu við aðra þátttakendur 

námskeiðsins ef þau vilja. Þetta gefur ákveðinn lokapunkt á námskeiðið og eykur líkurnar 

á að fólk upplifi að það hafi áorkað einhverju.  

Allir einstaklingar hafa innri þörf til að ljúka verkefnum vel. Þegar fólk vinnur að einhverju 

krefjandi og áhugaverðu verkefni hefur það hvatningu bæði úr umhverfinu og líka frá 

sjálfu sér (Deci & Ryan, 2002).  



23 
 

Það að fá viðurkenningu og athöfn í lok námskeiðsins ýtir undir þá tilfinningu að verkinu 

sé lokið og að það hafi verið gert vel. Hópstjórinn notar einnig tækifærið og hrósar því 

sem var vel gert á námskeiðinu í sínu ávarpi.  

Fjárhagsáætlun 

 

Ráða þarf einstakling í 100% stöðu sem hópstjóra og er hluti af verkefninu að sá 

starfsmaður komi af atvinnuleysisskrá.  Hans yfirmaður er Geir Bjarnason forvarnarfulltrúi 

Hafnarfjarðar. Þetta þýðir að erfitt er að ráða einstakling sem hefur kennsluréttindi og er 

námskeiðið því sett upp þannig að hópstjórinn þurfi ekki sérfræðikunnáttu.  

Verkefni hópstjóra er utanumhald  á skráningu til Vinnumiðlunar, sjá um fasta liði 

dagskrár sem ekki krefjast sérfræðikunnáttu og veita þátttakendum stuðning. Aðrir liðir 

dagskrárinnar eru í höndum fagaðila og er sú þjónusta aðkeypt. 

Fjárhagsáætlun fyrir námsskeið 

Laun  Kr 

Verkefnisstjóri / Leiðbeinandi 250.000 

Aðkeypt þjónusta - verktakar 290.000 

Samtals  540.000 

    

Launatengd gjöld 60.000 

Stjórnun/Húsnæði  150.000 

Annar kostnaður    

Matur 195.000 

Áhöld, munir og skrifstofuvörur 90.000 

    

Samtals  1.035.000 

Hlutur Hafnarfjarðarbæjar 400.000 

Samtals sótt hjá VMST 635.000 

VMST kostn. Per einstakling  m.v 

12 þátt. 52917 
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Að lokum 

 

Samþykkt var að nota verkefnið í Hafnarfirði og verður fyrsta námskeiðið haldið í maí 

2010 og önnur þrjú ef næg þátttaka er haustið 2010. Þetta þýðir að ekki er unnt að birta 

niðurstöður könnunarinnar í þessari greinargerð. Greinargerðin er þess í stað hugsuð sem 

leiðarvísir að námskeiðahaldi og fylgja henni leiðbeiningar með hverjum dagskrárlið fyrir 

hópstjóra námskeiðsins. Í þessum leiðbeiningum er farið yfir hlutverk hópstjóra, markmið 

hvers hluta, hvaða þættir falla undir sérfræðiþjónustu, hvaða upplýsingar aðilar í 

aðkeyptri þjónustu þurfi að hafa til hliðsjónar í sínum undirbúningi og hvert hlutverk 

hópstjóra er í þeim dagskrárliðum sem falla undir hans stjórn.  

Námskeiðið er þannig upp sett að ekki er krafist að hópstjóri hafi sérfræðikunnáttu né 

kennsluréttindi. Leiðbeiningarnar gera það að verkum að undirbúningur fyrir hvern 

dagskrárlið er í lágmarki og hjálpa til við bókun á aðkeyptri þjónustu.  

Námskeiðið miðar að því að styrkja ungt fólk í atvinnuleit og um leið að halda því virku í 

samfélaginu. Erfitt atvinnuástand ríkir og því ekki hægt að miða við að allir þátttakendur 

geti fundið vinnu. Á námskeiðinu eru því kynntar aðrar lausnir sem halda fólki virku í 

samfélaginu og forða þátttakendum frá félagslegri einangrun sem hætta er á að verði hjá 

atvinnulausu fólki (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Einnig er langtíma markmið námskeiðsins það að sú þekking og reynsla sem fólk öðlist af 

þátttöku nýtist alla ævi. 
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