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Fyrirtækjastyrkir IÐUNNAR

 Fyrirtæki sem greiða endurmenntunargjöld til IÐUNNAR og eru í 
skilum eiga rétt á að sækja um fræðslustyrk vegna starfstengdra
námskeiða

 Að jafnaði styrkir IÐAN 50% af kostnaði við fræðsluaðila vegna
kennslu.

 Styrkur getur orðið að hámarki 20% af greiddum iðgjöldum til
IÐUNNAR á sl. almanaksári



Fræðslustjóri að láni

 Byggist á því að lána út mannauðsráðgjafa, sérhæfðum í 
vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun, til fyrirtækja.

 Ráðgjafinn fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál og gerir greiningu á 
þörfum fyrirtækisins í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk.

 Út frá greiningunni er unnin fræðslu og símenntunaráætlun sem
leggur grunn að markvissri fræðslu starfsmanna



Lean aðferðarfræðin/straumlínustjórnun

 Verkefnakista sem við ætlum að nýta okkur til að efla starfsemina

 Aðferð til að vinna að stöðugum umbótum

 Allir starfsmenn taka þátt



Þróun í kennslutækni

 Stofnaður kennslutæknihópur til að vinna að framþróun kennsluhátta.

 Verkefnastjórn í anda Lean hugmyndafræðinnar. 

 Helstu viðfangsefni:
 Rafrænt kennsluefni

 Þróun fjarnáms

 Spegluð kennsla

 Kennslumyndskeið



Stærri viðburðir í húsi

 Áhersla lögð á að nýta Vatnagarða 20 til þess að ná betur til
félagsmanna. Ein leið til þess er að standa fyrir stærri viðburðum í 
húsinu. 

 Dæmi um viðburði:
 Prentdagurinn

 Málmsuðudagurinn

 Rafbíladagurinn

 Byggingadagurinn

 Afmælisráðstefna



Innleiðing á Office 365

 Viðamikið verkefni sem mun hafa talsverð áhrif á innra starf og
fjölmarga ferla þegar því er lokið.

 Ýmis verkfæri í svítunni nýtt t.d. til skjalastjórnunar, til samvinnu, 
samskipta og upplýsingamiðlunar.



Nýtt upplýsingakerfi

 Smíði stendur yfir á nýju upplýsingakerfi. Lykilverkfæri í starfi
IÐUNNAR:
 Námskeiðsbanki

 Skráningar á námskeið

 Aðgengi að „mínum síðum" fyrir bæði nemendur og kennara

 Miðlun námskeiðsgagna og ýmiss efnis sem tengist kennslunni

 Samskiptaleiðir við nemendur, t.d. með tölvupósti eða sms-skeytum

 Ítarleg tölfræði



Nýr vefur

 Vinna við kröfulýsingu vegna nýs vefs er að ljúka. Nýi vefurinn mun
tengjast nýju upplýsingakerfi og efla til muna starfsemi IÐUNNAR á 
netinu.

 Aðgengi að námskeiðum mun aukast til muna, t.a.m. verður allur
námskeiðsbanki IÐUNNAR fræðsluseturs aðgengilegur sem einfaldar
mjög skipulag á fyrirtækjanámskeiðum og sérsniðnum námskeiðum. 

 „Mínar“ síður nemenda gera þeim kleift að halda betur utan um eigin
fræðslu.


