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ISAL

• 400 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu

• Þar af eru 80 konur eða 20%

• Þriðja hver kona gegnir starfi stjórnanda eða 

sérfræðings

• 8 sitja í framkvæmdastjórn fyrirtækisins, 4 

konur og 4 karlar

• 80 iðnaðarmenn

• Þar af eru 3 konur (3,75%)
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Markmið ISAL í starfsmannamálum

• Árið 2013 setti fyrirtækið sér markmið um að hlutfall kvenna 

í nýráðningum yrði 60%

• Niðurstaðan 2013 – 70%

• Árið 2014 var markmiðið hækka í 70%

• Niðurstaðan 2014 – 50 %

• Á síðustu tveimur árum hefur hlutfall kvenna í nýráðningum

því verið 60%

• Í þessum markmiðum voru iðnaðarmenn undanskildir. 

• Ástæðan……………….

• ………… Of lítið framboð iðnmenntaðs kvenfólks
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Getum við leitað á ný mið og 
jafnað kynjahlutfall?
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• Klárlega óplægður akur á framhaldsskólastigi

• Við erum á réttri leið á háskólastigi, verkfræði, tæknifræði



Hvítbókin
• Hluti af þeim hugmyndum og markmiðum sem sett eru fram 

í Hvítbók menntamálaráðherra snúa að því að 20% 

grunnskólanema velji starfsmenntun árið 2025. Þessi tala er 

12% í dag

• Þetta gerist ekki að sjálfu sér

• Fara þarf í markvissa kynningu á starfsmenntun á 

unglingastigi grunnskóla

• Leggja þarf meiri áherslu á starfskynningar til að auka 

áhuga

• Fjölga mætti valkostum í verknámi til stúdentsprófs

• Aðstaða til starfsnáms í grunnskólum

• Skólakerfið má ekki staðna og þarf að dansa í takt við 

tækninýjungar og þarfir samfélagsins
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Hvernig getur atvinnulífið haft áhrif?
Fyrirtækin

• Gera þarf störf í iðnaði áhugaverð og eftirsóknaverð

• Fyrirtæki sem starfa í iðnaði þurfa að vera sýnileg og nýta 

þau tækifæri sem gefast til að kynna það sem þau hafa upp 

á að bjóða
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Hvernig getur atvinnulífið haft áhrif?
Fyrirtækin

• Bjóða þarf upp á starfsumhverfi sem hvetur til stafsþróunar 

og frekara náms

• ISAL hefur frá árinu 1998 starfrækt Stóriðjuskólann

• Grunnnám fyrir ófaglært starfsfólk og framhaldsnám fyrir 

iðnaðarmenn og þá sem lokið hafa grunnnámi.

• Nám í Stóriðjuskólanum eykur möguleikann til starfsþróunar 

og einnig fylgir launahækkun að námi loknu. 

• Stigskiptur kaupauki vegna námskeiða
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Hvernig getur atvinnulífið haft áhrif?
SA

• Samtökin þurfa að fara í sérstakt átak á grunnskólastigi til 

að auka áhuga á iðn- verk- og tæknimenntun

• Slíkt átak þarf að vinnast með skólum og stjórnvöldum

• Koma þarf til skila þeim skilaboðum að eftirspurn er í 

atvinnulífinu á iðn- tækni- og verkfræðimenntuðu fólki

• Breyta þarf ásýnd þessara starfa 

• Iðnmenntun er ekki bara fyrir tossa og tæknifræðimenntun 

er ekki bara fyrir nörda
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Saman getum við náð árangri
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