
Íslandsmót iðn- og verkgreina 
verður haldið í Háskólanum 
í Reykjavík dagana 9. og 10. 
mars. Keppt verður í nítján 
greinum auk þess sem fleiri 
greinar verða með sýningar. 
Tvö þúsund grunnskólanemar 
og - kennarar mæta til að 
fylgjast með.

Í slandsmótið er nú hald-
ið í sjötta sinn og verður það 
stærsta hingað til. Fjöldi kepp-

enda mun reyna sig í nítján grein-
um auk þess sem fleiri grein-
ar muna kynna aðferðir sínar og 
tækni. 

Keppninni er fyrst og fremst 
ætlað að vekja athygli á iðn- og 
verkgreinum og þeim tækifærum 
sem felast í námi og störfum iðn-
greina, sérstaklega meðal grunn-

skólanema. Grunnskólanemendum 
í 9. og 10. bekkjum landsins er því 
boðið sérstaklega á mótið og hafa 
um tvö þúsund nemendur og kenn-
arar grunnskólanna boðað komu 
sína föstudaginn 9. mars.

Íslandsmótið er haldið með víð-
tæku samstarfi við stéttarfélög, at-
vinnulífið, IH, BHS, MK, Tækni-
skólann og FB. Keppnin er frábært 
tækifæri fyrir ungt fólk til að nýta 
kunnáttu sína sem það hefur lært í 
skóla og starfi við lausnir verkefna 
í samkeppni við aðra. 

Keppt verður í eftirfarandi 
greinum: Málmsuðu, trésmíði, 
pípulögn, bifvélavirkjun, bílamál-
un, bifreiðasmíði, málaraiðn, dúk-
lagningu, hársnyrtingu, snyrti-
fræði, grafískri miðlun, bakaraiðn, 
matreiðslu, framreiðslu, kjötiðn, 
skrúðgarðyrkju, rafeindavirkjun, 
sjúkraliðun, og rafvirkjun. Sýning-
argreinar eru: Blómaskreytingar 

og garðyrkjuframleiðsla. Kepp-
endur munu takast á við krefjandi 
verkefni í sinni grein sem reyn-
ir á hæfni, skipulagshæfileika og 
fagmennsku. Dómarar fara yfir 
verkefnin að lokinni keppni, meta 
gæðin og velja þá sem skara fram 
úr í hverri grein.  

Þátttakendur á Íslandsmótinu 
eru nemendur í iðn- og verkgreina-
skólum landsins og einnig þeir 
sem nýlega hafa lokið námi. Ald-
urstakmark þátttakenda miðast 
við þá sem verða 21 árs á árinu en 
gerðar eru undanþágur í nokkrum 
greinum. 

Keppnin fer fram  9. og 10. mars 
í Sólinni í Háskólanum í Reykja-
vík. Mótið verður sett af Katrínu 
Jakobsdóttur, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, föstudaginn 
9. mars klukkan 13.00. Samhliða 
því setur hún Menntadag iðnaðar-
ins í HR.

Keppnin aldrei stærri
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Íslandsmót iðn- og verkgreina fer fram nú um helgina. Tilgangur þess er 
að veita ungu fólki í starfsnámi tækifæri til að sýna færni sína og kunnáttu 
í iðn- og verkgreinum. Keppendur eru ungt fólk, ýmist enn í námi eða 
nýútskrifað frá framhaldsskólum vítt og breitt um landið. Þeir takast á við 
hagnýt og krefjandi verkefni sem reyna á hæfni, skipulag og fagmennsku. 

Keppt er í yfir 20 faggreinum en einnig fer fram sýning 
á aðferðum og tækni í Háskólanum í Reykjavík.

Starfsmenntamál eru almennt í mikilli deiglu þessi 
misserin og margt að gerast. Má þar nefna að mennta- og 
menningarmálaráðuneytið hefur staðið fyrir fundaröð 
í vetur, sem ber yfirskriftina Starfsmenntun – hvert skal 
stefna? Markmið fundanna hefur meðal annars verið að fá 
fram ólík sjónarmið um starfsmenntun á Íslandi. Haldnir 
hafa verið 11 fundir fyrir hin ýmsu svið starfsmenntunar 

þar sem fulltrúar skóla, fyrirtækja, starfsgreinaráða, nemenda og náms- og 
starfsráðgjafa hafa komið saman til að ræða málefni starfsmenntunar. Yfir 600 
manns hafa tekið þátt í fundunum hingað til. Einkum hefur verið lærdómsríkt 
að heyra raddir nemenda, því að það er einmitt þeirra vegna sem við viljum 
bæta starfsmenntun í landinu.

Meðal þess sem fólk hefur nefnt á þessum fundum er að bæta þurfi ímynd 
starfsmenntunar og þeirra starfa sem hún leiðir til og jafnframt að kynna 
starfsnám betur gagnvart nemendum, ekki síst nemendum grunnskóla. Nefnt 
hefur verið að nemendur grunnskóla þurfi að fá kynningu á starfsnámi mun 
fyrr en nú er og njóta leiðsagnar náms- og starfsráðgjafa, sem eru vel upplýstir 
um möguleika starfsnáms og líta á það sem raunhæfan kost. Íslandsmót iðn- 
og verkgreina er mikilvægur þáttur í að koma til móts við þessar ábendingar 
og ná eyrum og augum grunnskólabarna og foreldra þeirra.

Ungu fólki standa nú til boða margir spennandi námsmöguleikar í íslenska 
skólakerfinu, bæði bóklegir og verklegir. Allt það sem gert er til að kynna 
þessa möguleika og vekja áhuga er af hinu góða. Íslandsmót iðn- og verk-
greina er prýðisgott tækifæri til að sýna það sem í boði er í verknámi og 
mótið sýnir jafnframt hvernig ungt fólk hefur náð góðum tökum á tækni- og 
verkkunnáttu. Það er full ástæða fyrir þetta unga fólk að vera stolt af þeim 
góða árangri. 

Ég vil þakka Verkiðn fyrir mikilvægt framlag samtakanna til eflingar iðn- og 
verkgreina á Íslandi og óska keppendum og öðrum þátttakendum í Íslands-
móti iðn- og verkgreina árið 2012 alls hins besta.

 Katrín Jakobsdóttir 
mennta- og menningarmálaráðherra

Iðnaðarmannafélagið í 
Reykjavík (IMFR) hefur frá 
upphafi gegnt því hlutverki 
„að efla menningu og 
menntun iðnaðarmanna og 
styrkja stofnanir sem starfa 
í þeirra þágu“. IMFR er aðili 
að Verkiðn sem stendur fyrir 
Íslandsmóti iðn- og verkgreina.

Í 
sjálfu sér er það merkilegt 
að 145 ára gamalt félag skuli 
enn gegna sama hlutverki 
og skráð var í lög þess árið 

1867. Félagið var geysilega öflugt 
á árum áður. Það stóð fyrir stofn-
un Iðnskólans í Reykjavík 1904 
og byggingu skólahúss við Vonar-

stræti 1906. IMFR reisti Iðnó 
1896, stóð fyrir fyrstu iðnsýning-
unni 1883, gaf þjóðinni styttu Ing-
ólfs Arnarsonar á Arnarhóli 1924 
– svo fátt eitt sé nefnt.

Nú er IMFR meðal hluthafa 
Tækniskólans – skóla atvinnulífs-
ins og einn af tólf aðilum Verk-
iðnar. Félagið hefur einnig góð 
tengsl við félög iðnaðarmanna á 
hinum Norðurlöndunum. Í sumar 
verður haldinn hérlendis árlegur 
fundur félaganna þar sem m.a. 
verður fjallað um innleiðingu við-
miðaramma (NQF/EQF) í starfs-
menntakerfi landanna. 

Stærsta verkefni IMFR er árleg 
nýsveinahátíð til heiðurs ungu 
fólki sem sýnt hefur afburða-
árangur á sveinprófi. Hátíðin 

var haldin með glæsibrag í sjötta 
sinn þann 4. febrúar sl. í Ráðhús-
inu í Reykjavík. 23 nýsveinar voru 
heiðraðir. Jafnframt var Ragnar 
Axelsson tilnefndur heiðursiðnað-
armaður ársins. Veitt var viður-
kenning fyrir samstarf hönnuða 
og framleiðenda. Hana hlutu fyrir-
tækin GO Form Design Studio og 
Brúnás innréttingar. Háskólinn í 
Reykjavík bauð þremur nýsveinum 
til náms með niðurfellingu skóla-
gjalda á haustönn 2012. 

IMFR lýsir mikilli ánægju með 
undirbúning og skipulagningu Ís-
landsmóts iðn- og verkgreina 2012. 
Við óskum unga fólkinu til ham-
ingju og þökkum þeim fjölmörgu 
sem lagt hafa af mörkum til þess-
arar glæsilegu samkomu. 

Iðnaðarmannafélagið í 
Reykjavík aldrei öflugra

Frá nýsveinahátíð sem haldin var 4. febrúar í Ráðhúsinu í Reykjavík.

Eitt af því mikilvægasta í umhverfi hvers einstaklings er heimilið. Að koma 
sér upp þaki yfir höfuðið er oftast ein stærsta fjárfestingin í lífi fólks. Því 
skiptir hönnun húsnæðis og vönduð vinnubrögð við byggingu þess höfuð-
máli, bæði hvað varðar endingu húsnæðis og viðhaldsþörf en einnig heilsu 
þeirra sem í húsinu búa.

Við hönnun bygginga er reynt að gæta þess að þær þjóni tilgangi sínum 
fyrir íbúana og val á byggingarefnum leiði til þess að til 
verði góð, viðhaldslítil og heilsusamleg hús. Á síðustu 
árum hafa allmargir leitað til VÍS vegna galla á nýjum 
eða nýlegum húsum. Flestir þessara galla eru vegna 
rangra vinnubragða eða þá að ekki hefur verið farið eftir 
teikningum hönnuða. Að bregða þannig út af fyrirfram 
ákveðnum frágangi og úthugsa nýjan á staðnum, sem oft 
er ekki hugsaður í þaula, getur valdið miklum skaða auk 
þess sem ábyrgð færist yfir á þá aðila sem þetta gera. 

Hér kemur berlega í ljós mikilvægi góðra fagmanna og góðrar mennt-
unar í byggingariðnaðinum. Störf í iðnaði gera kröfur um þekkingu og 
færni sem verður að mæta með formlegu námi. Mikilvægt er að hvetja fleira 
ungt fólk til að fara í iðnnám. Hlutfall iðn- og tæknimenntaðra ungmenna á 
íslenskum vinnumarkaði er talið vera lægra en á Norðurlöndunum og því er 
nauðsynlegt að fá fleiri nemendur til að velja slíkt nám. 

Tjónamatsmenn hjá VÍS heimsækja yfir 2.000 heimili á ári. Stundum verða 
tjón þegar húseigendur reyna sjálfir að laga galla eða sinna stærri viðhalds-
verkefnum, s.s. á lagnakerfum. Rangur frágangur lagna og val á lagnaefnum 
án fagþekkingar getur kostað húseigendur stórar fjárhæðir ef vatnstjón 
verður á gólfefnum og innréttingum í framhaldinu sem hefði verið hægt að 
komast hjá ef faglærður pípulagningamaður hefði verið fenginn til verksins.

Oft er sagt að bæði þurfi að gera hlutina rétt og gera réttu hlutina. Það 
er ekki nóg að vera góður verkmaður. Fagmaður hefur að auki þekkingu 
á þeim efnum sem nota á hverju sinni, eðlisfræði þeirra og hvaða efni og 
efnasamsetningar þarf að varast. 

Einar Freyr Magnússon
byggingafræðingur

tjónamatsmaður eignatjóna hjá VÍS

Mikilvægi faglærðra 
iðnaðarmanna
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Gróska í iðn- og 
verknámi

Íslenskt þjóðfélag hefur sett markið 
hátt þegar kemur að lífsgæðum og 
velferð þjóðarinnar.  Slíkt samfélag, 
þar sem einstaklingar njóta góðra 
lífsgæða og hafa frelsi til athafna 

krefst hagsæld-
ar.  Til þess að 
þetta takist er 
nauðsynlegt að 
auka verulega 
verðmæta-
sköpun og 
tryggja þannig 
sjálfbæran hag-

vöxt.  Aukin nýting náttúruauðlinda 
mun ekki standa undir nema hluta 
þessarar aukningar, enda stefna 
okkar skýr í að slík nýting sé sjálfbær.  
Af þessu leiðir að hugvit, iðnaður og 
tækni munu gegna lykilhlutverki í 
aukinni verðmætasköpun fram-
tíðarinnar.

Forsenda öflugs starfs í iðnaði 
og tækniþróun er framboð á vel 
þjálfuðum og menntuðum einstak-

lingum sem geta fyllt þau fjölmörgu 
störf sem nauðsynleg eru.  Það hefur 
þó löngum staðið slíkri þróun fyrir 
þrifum að ekki er nægilegt fram-
boð af verk- og tæknimenntuðum 
einstaklingum á Íslandi, hvort sem 
er litið til hefðbundinnar iðnmennt-
unar, tæknimenntunar á framhalds-
skólastigi eða tæknimenntunar 
á háskólastigi.  Staðreyndin er sú 
að hlutfall þeirra sem lokið hafa 
menntun í verk- og tæknigreinum 
er lægra á Íslandi en í mörgum af 
þeim löndum sem við berum okkur 
saman við.

Það er því til mikils að vinna 
að efla til muna áhuga á verk- og 
tæknigreinum, sem og að byggja 
traustar stoðir fyrir slíkt nám, allt 
frá grunnskólum upp í framhalds-
skólanám, sveinspróf, meistarapróf 
og háskólanám.  Eitt af því sem 
miklu máli skiptir í því viðfangsefni 
er að skapa tækifæri fyrir ein-
staklinga til að velja sér brautir sem 

ekki leiða til blindgatna annaðhvort 
í skipulagi eða framkvæmd.  Til þess 
þurfa ólík skólastig og atvinnulíf að 
koma saman til að tryggja sam-
fellu í námi og tækifæri til að ljúka 
námsbrautum hvort sem er með 
framhaldsskólaprófi, meistaraprófi 
eða háskólagráðu.

Háskólinn í Reykjavík hefur unnið 
með öðrum skólastigum að eflingu 
verk- og tæknináms, sem og því að 
skapa tækifæri til áframhaldandi 
náms á háskólastigi með frum-
greinanámi og með öflugu námi í 
iðnfræði, tæknifræði, verkfræði og 
tölvunarfræði, sem og á sviðum við-
skipta og laga.  Með því að breikka 
þetta samstarf og ná til atvinnulífs 
og stjórnvalda má styrkja enn frekar 
verk- og tækninám á Íslandi og 
þannig skapa þann grundvöll sem 
nauðsynlegur er fyrir verðmæta-
sköpun til framtíðar.

Ari Kristinn Jónsson
rektor við Háskólann í Reykjavík

Mikilvægi verk- og 
tæknimenntunar fyrir Ísland
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Á WorldSkills er keppt í öllum hugsanlegum iðn- 
og verkgreinum bæði stórum og smáum. Keppn-
in er haldin annað hvert ár og fór keppnin síð-
ast fram í sýningarhöllinni ExCel í London og 
var  41. keppnin sem hefur verið haldin.  Keppn-
in sjálf stóð yfir í fjóra daga. Keppt var í 46 iðn- 
og verkgreinum og voru keppendur um þúsund 
frá 51 landi. 

Keppendur sem taka þátt eiga það sameigin-

legt að hafa skarað fram úr í sínum iðngreinum.  
Reynslan sem keppendur hljóta með þátttöku 
á slíku stórmóti er ómetanleg og eykur þekk-
ingu þeirra og reynslu sem gerir þá enn hæfari í 
sínum störfum í framtíðinni.Næsta WorldSkills-
keppni fer fram í Leipzig árið 2013.

Þess má geta að forseti WorldSkills Inter-
national, Simon Bartel, verður viðstaddur loka-
athöfnina á Íslandsmótinu í HR.

Rafvirkinn Arnar Helgi Ágústs-
son keppti á WorldSkills í Lond-
on á síðasta ári og segir þátttök-
una hafa verið reynslunni rík-
ari. „Ekki spurning. Ég fékk 
virkilega að finna hvernig er að 
vinna undir miklu álagi og öðl-
aðist þarna vissa innsýn í mis-
munandi vinnuaðferðir í gegn-
um keppendur frá ólíkum lönd-
um. Hvort tveggja á án efa eftir 
að nýtast mér vel,“ segir hann.

Arnar hafnaði í þriðja sæti 
í keppni í rafvirkjun á Íslands-
móti iðngreina sem fór fram í 
Smáralind í apríl árið 2010. Hann 
var þá átján ára og því sá eini af 
þremur efstu keppendunum sem 
hafði þátttökurétt á World Skills 
þar sem miðað er við 22 ára há-
marksaldur á árinu. Við tók við-
burðarík tíu daga dvöl í London í 
október árið eftir þar sem Arnar 
atti kappi við rafvirkja víðs vegar 
að úr heiminum í hörkuerfiðri 
viðureign.

„Þarna voru naglar og sumir 
ótrúlega vel undirbúnir. Til 
dæmis er liður í undirbúningi 
suður-kóreska liðsins að senda 
alltaf keppendur í skoðunarferð 
á WorldSkills tveimur árum áður 
en þeir taka þátt,“ lýsir Arnar og 
segist af þeim sökum ekki hafa 
átt í suma keppendurna. „Svo 
eru vinnuaðferðir Íslendinga og 
Breta mjög ólíkar og það bitnaði 
líka á frammistöðunni.“

Dvölin var þó ekki eintómt 
puð. Til marks um það fengu ís-
lensku keppendurnir að upplifa 

breska menningu með skoðun-
arferð um London og heimsókn 
í grunnskóla. „Við hittum skóla-
krakka sem voru búnir að læra 
aðeins um Ísland, sögðum þeim 
frá menningunni okkar og gáfum 
þeim í kveðjuskyni bækur eftir 
Brian Pilkington. Þau voru alsæl 
með það,“ segir Arnar.

Hann segir ferðina hafa verið 
mjög vel heppnaða. „Ég get ekki 
annað sagt en að hún hafi verið 
skemmtileg í alla staði og er 
þakklátur Rafiðnaðarsamband-
inu fyrir að hafa hugsað vel um 
mig.“

„Þetta var mikil vinna, mikill undirbúningur og 
æfingar áður en lagt var í hann og mikið stress og 
hamagangur meðan á keppninni stóð,“ segir Friðrik 
Óskarsson sem sigraði á Íslandsmótinu í pípulögn-
um árið 2010 og tók þátt í keppni fyrir Íslands hönd 
á WorldSkills í London í október síðastliðnum. „En 
þetta var alveg rosalega skemmtilegt, mikil upplif-
un og maður gleymir þessu seint,“ segir hann glað-
lega þegar hann rifjar upp reynslu sína. 

Hann er beðinn að lýsa verkefnunum sem hann 
þurfti að leysa. „Þetta voru nokkur verkefni sem 
við leystum á þremur keppnisdögum,“ segir hann 
en meðal þess sem hann þurfti að gera var að leggja 
skólprör. „Þá sauð maður saman plaströr og setti 
upp líkt og í húsi nema maður sýndi það uppi á 
vegg,“ segir hann. Þá þurfti hann  að setja upp kló-
sett, vask og sturtu og leggja neysluvatnsrör með 
alls konar sveigjum og beygjum. „Að lokum þurfti 
ég að smíða Gordon Bridge-brúna í London úr stáli,“ 
lýsir hann. Meðan á þessu stendur fylgdust dómarar 
náið með keppendum. „Þeir stóðu yfir manni til að 
ganga úr skugga um að maður talaði ekki við neinn,“ 
segir Friðrik glettinn.

Friðrik lenti í 13. til 15. sæti af 25 keppendum og 
er nokkuð ánægður með árangurinn. „Sérstaklega 
þegar maður lítur til þess hve íslenska liðið æfir 
sig lítið miðað við hin liðin. Sum þeirra hafa æft sig 
stíft í tvö ár fyrir keppnina en það er bara ekki í boði 
fyrir okkur,“ segir Friðrik sem hlaut einnig titilinn 
„Best of nation“ þar sem hann fékk flest stig af ís-
lensku keppendunum. 

Friðrik segir að reynslan af keppninni muni nýt-
ast honum vel í lífinu. „Eins og einn dómarinn sagði: 
Ef þú stenst þessa pressu, þá stenstu alla pressu,“ 
segir hann glettinn. Hann eignaðist einnig vini í 
London. „Ég held ég sé vinur allra á Facebook sem 
kepptu á móti mér,“ segir hann glaðlega og telur það 
einnig gagnlegt að sjá muninn á stöðu pípulagna-

greinarinnar milli landa. „Bretar, Danir, Svíar og 
Kínverjar eru mjög framarlega í greininni en Ind-
verjar eru aftarlega á merinni.“

Friðrik útskrifaðist sem sveinn í pípulögnum árið 
2008 og er nú orðinn  meistari í greininni auk þess 
sem hann útskrifaðist sem byggingaiðnfræðing-
ur frá Háskólanum í Reykjavík í maí í fyrra. Hann 
starfar nú sem pípulagningamaður á Íslandi og segir 
þokkalegt að gera. „Það er misjafnt eftir tímabilum 
og mætti stundum vera meira,“ segir hann en seg-
ist þó ekki hafa hug á að flytja sig um set til Norður-
landanna eins og margir starfsfélagar hans hafa 
gert. „Nei, mér finnst skemmtilegra að hafa fjöl-
skylduna og vinina í kringum mig.“

Ef þú stenst þessa pressu
þá stenstu alla pressu

Jóhanna Stefnisdóttir, hársnyrtir hjá hársnyrtistofunni 
Fagfólk í Hafnarfirði, tók þátt í WorldSkills, heimsmeist-
aramóti í iðn- og verkgreinum, í London síðastliðið haust. 
Keppnin er fyrir fólk undir 22 ára aldri. 

Jóhanna útskrifaðist frá Iðnskólanum í Hafnarfirði 
í fyrra og stundar nú meistaranám. Hún bar sigur úr 
býtum í Íslandsmóti iðn- og verkgreina þegar hún var í 
fimmta bekk árið 2010. Jóhanna hlaut þá gull í einstak-
lingskeppni í hársnyrtifræði. Sá sigur færði henni þátt-
töku í WorldSkills. „Þetta var strembin keppni sem stóð 
frá átta á morgnana og fram á kvöld. Keppnin stóð í þrjá 
daga og keppt var í galagreiðslum, litun, herra-, dömu- 
og barnaklippingum. Við vorum ekki með lifandi módel 
heldur dúkkuhausa,“ segir Jóhanna en þjálfari var með 
henni allan tímann sem og leiðsögumaður. Keppnin fór 
fram í stórri sýningarhöll sem nefnist ExCeL. 

RISASTÓR KEPPNI
„Mér gekk ágætlega miðað við þann undirbúningstíma 
sem ég hafði. Ég hefði þurft að undirbúa mig betur og í 
lengri tíma. Aðrir keppendur höfðu lagt mjög mikið í und-

irbúninginn og nokkrir verið í þjálfun í allt að þrjú ár en 
ég æfði aðeins í átta mánuði. Íslendingar hafa tekið þátt í 
þessari keppni í nokkur ár en hún er haldin víða um heim. 
Hún hefur meðal annars verið haldin í Japan. Það kom mér 
mikið á óvart hversu stór keppnin er. Þarna keppa einstak-
lingar frá 51 landi. Mjög strangar kröfur eru gerðar til 
keppenda og þess vegna er nauðsynlegt að vera vel skipu-
lagður. Fyrir mig var þetta sterk upplifun og mikil lífs-
reynsla,“ segir Jóhanna. 

LÆRDÓMSRÍK KEPPNI

„MÉR FANNST EINNIG GAMAN AÐ SJÁ HVERSU MIKIÐ ER TIL AF 
FÆRU OG HÆFU FAGFÓLKI Í ÞESSARI GREIN UM ALLAN HEIM. 
KEPPNIN VAR SÉRSTAKLEGA LÆRDÓMSRÍK OG ÉG KOM TIL BAKA 
NOKKRUM ÁRUM ELDRI Í ÞROSKA. ÉG MYNDI ÞÓ VILJA BENDA 
ÞEIM Á SEM EIGA EFTIR AÐ FARA Í KEPPNINA AÐ UNDIRBÚA SIG 
VEL. ÞAÐ SKILAR SÉR ÞEGAR Í KEPPNINA ER KOMIÐ. ÞÁ ÞARF 
MAÐUR EINNIG AÐ FÁ STUÐNING FRÁ FYRIRTÆKJUM TIL AÐ 
GETA GERT ÞETTA. ÉG FÉKK SLÍKAN STUÐNING OG ÞAÐ GERÐI 
MÉR KLEIFT AÐ TAKA ÞÁTT Í WORLDSKILLS,“ SEGIR JÓHANNA. 

Sterk upplifun og þroskandi reynsla

Jóhanna Stefnisdóttir hársnyrtir við störf hjá Fagfólki í Hafnarfirði.
 FRETTABLADID/GVA

Arnar Helgi Ágússton keppti í raf-
virkjun á WorldSkills í London á síðasta 
ári og skemmti sér konunglega. MYND/GVA

„Þetta var rosalega skemmtilegt,” segir Friðrik sem hér sést í 
keppnisbásnum sínum að tengja rör.

Fóru á heimsmeistaramót 
Þrír Íslendingar, Jóhanna Stefnisdóttir, Friðrik Óskarsson og Arnar Helgi Ágústsson, tóku þátt 
í heimsmeistaramóti iðngreina, WorldSkills, í London í október á síðasta ári. 

Heilmikið ævintýri 
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Á Íslandsmóti Verkiðnar er keppt í 
fjölmörgum iðngreinum þar á meðal 
tveimur rafiðngreinum. Undanfarin ár 
hefur verið keppt í rafvirkjun og hefur 
Félag íslenskra rafvirkja stutt dyggilega 
við keppnina en einnig hefur félagið 
sent keppendur út á heimskeppnina, 

WorldSkills. Í ár 
verður einnig 
keppt í rafeinda-
virkjun. 

Það er virkilega 
áhugavert að 
fylgjast með 
öllum keppnis-
greinunum og 

í raun alveg magnað að sjá mikla 
færni og þekkingu ungs fólks sem er 
að feta sín fyrstu skref í framhalds-
skólum og á vinnumarkaði. Nýsköpun 
og hátækniiðnaður þrífst ekki í landi 
þar sem skortur er á tæknimenntuðu 
fólki. Rafiðngreinar spila stórt hlutverk 
í þróun nýs tæknibúnaðar hvort sem 
unnið er að betri nýtingu hráefnis eða 
framleiðslu á nýjum búnaði. 

En af hverju að velja iðnnám?
Þeir einstaklingar sem ljúka sveins-

prófi í rafiðngreinum eru mjög eftir-
sóttir úti á vinnumarkaðnum jafnt hér 
heima á Íslandi sem erlendis, þeir sem 
ætla sér í frekara háskólanám eins 
og tæknifræði eða verkfræði ættu 
að kynna sér iðngreinar fyrst því það 
hefur sýnt sig að þeir sem hafa farið 
verknámsleið upp í Háskóla verða oft 
á tíðum bestu sérfræðingarnir. Í dag 
er einnig boðið upp á möguleikann 
á að ljúka stúdentsprófi samhliða 
verknámi.

Það hefur sýnt sig á undanförnum 
árum að rafiðngreinar höfða jafnt til 
karla og kvenna. Konum fjölgar jafnt 
og þétt í rafiðnaði og á undanförnum 
misserum hafa þær konur sem lokið 
hafa sveinsprófi sýnt það og sannað 
að þær eiga fullt erindi í rafiðngreinar 
enda hafa þær lokið sveinsprófum 
með góðum árangri og hafa á undan-
förnum árum verið á mjög góðum 
launum.

Rafiðngreinar hafa í gegnum tíðina 
verið taldar með arðbærari störfum 
sem mögulegt er að mennta sig í. Það 
þýðir að sá kostnaður sem nemendur 
þurfa að leggja út til þess að afla sér 
menntunar, á móti þeim tekjum sem 
vænta má að námi loknu, er hlutfalls-
lega mjög lítill.

Ég hvet þá sem eru að velta fyrir sér 
að bæta við menntun sína, hvort sem 
þeir eru að koma úr grunnskóla eða 
komnir á vinnumarkað, að kíkja við í 
Háskólanum í Reykjavík dagana 9. og 
10. mars næstkomandi og kynna sér 
þær fjölmörgu iðngreinar sem keppt 
er í. Þetta er einnig kjörið tækifæri fyrir 
foreldra barna á grunnskólaaldri að 
kynna sér iðngreinar.

 Kristján Þórður Snæbjarnarson
Formaður Rafiðnaðarsambands Íslands  

Spennandi  
valkostur

Dagskrá föstudaginn 9. mars
Kl.  09:30 Keppni hefst

Kl. 10:00-14:00 Grunnskólanemendur í heimsókn 

Kl. 10:00-12:30 Atriði á sviði 

Kl. 13:00 Setningarathöfn keppninnar og Menntadags iðnaðarins 

 Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra

Kl. 16:30 Keppni frestað til morguns

Dagskrá laugardaginn 10. mars
Kl. 09:30 Keppni heldur áfram

Kl. 12:30-14:30 Atriði á sviði

Kl. 16:00 Keppni lýkur í öllum greinum

Kl. 16:30 Skemmtidagskrá á sviði

Kl. 17:15 Lokaathöfn og verðlaunaafhending 

 Simon Bartley forseti World Skills

Stærsta  iðn- og verkgreinakeppni sem 
haldin hefur verið á Íslandi - allir velkomnir!


