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Fjölmörg 
tækifæri í boði
Íslandsmót iðn- og verkgreina verður 
haldið næstu þrjá daga í Laugardalshöll. 
Þar keppa um 200 keppendur um Íslands-
meistaratitla í 25 faggreinum. samhliða 
mótinu verður framhaldsskólakynning og 
sérstakur fjölskyldudagur. ➛2

MYND/BOGI AUÐARSON



Laugardalshöllin mun iða af 
lífi í dag og fram á laugardag 
þegar Íslandsmót iðn- og verk-

greina verður haldið þar. Samhliða 
Íslandsmótinu munu framhalds-
skólar kynna námsframboð sitt auk 
þess sem sérstakur fjölskyldudagur 
verður haldinn á laugardaginn milli 
kl. 10 og 14 þar sem boðið verður 
upp á ókeypis fjör og fræðslu fyrir 
unga sem aldna.

Það er Verkiðn sem sér um skipu-
lag Íslandsmótsins og þar bera Elín 
Thorarensen verkefnisstjóri og Þór 
Pálsson, tæknilegur fulltrúi, hitann 
og þungann af skipulagningunni en 
ókeypis er inn fyrir alla.

Þau segja markmið þessa við-
burðar m.a. að kynna fyrir ungu 
fólki þau fjölmörgu tækifæri sem 
felast í iðn- og verknámi. „Og 
um leið auðvelda ungu fólki að 
kynna sér fjölbreytt námsfram-
boð framhaldsskólanna með það 
fyrir augum að fleiri taki upplýsta 
ákvörðun um námsval sem tekur 
mið af áhugasviði þeirra og hæfni.“

Bæði Íslandsmótið og framhalds-
skólakynningin styðja því við hvort 
annað að sögn Elínar. „Nemendur 
sjá þannig eitthvað áhugavert í 
keppninni og geta kynnt sér hvar 
það er kennt. Þeim gefst kostur 
á að sjá með eigin augum fólk að 
störfum í þessum greinum og fá 
sjálf að snerta á og prófa að hand-
leika tól og tæki sem notuð eru af 
fagfólki.“

Næg starfstækifæri
Það að velja sér nám eftir áhuga-
sviði og hæfni eykur markvisst líkur 
á að viðkomandi ljúki náminu að 
sögn Þórs, auk þess sem ánægja og 
vellíðan á námstíma verður mun 
meiri. „Eins og flestir hafa heyrt 
þá er brotthvarf úr námi töluvert 
vandamál hér á landi. Við viljum 
hvetja ungt fólk til að velja sér það 
nám sem hugurinn stendur til og 
taka einnig inn í myndina hverjir 
framtíðarmöguleikarnir eru að 
námi loknu.“

Þau segja mikinn skort á iðn-
menntuðu fólki og því séu næg 
starfstækifæri fyrir fólk með slíka 
menntun auk þess sem tekju-
möguleikar eru miklir. Þeir sem 
vilja síðan taka stúdentspróf geta 

alltaf bætt því við. Einnig eru miklir 
möguleikar á framhaldsnámi bæði 
hér á landi og erlendis.

Þátttakendur á Íslandsmótinu 
eru nemendur í iðn- og verkgreina-
skólum landsins og þeir sem nýlega 
hafa lokið námi. Um er að ræða 
rúmlega 200 keppendur sem taka 
þátt í ár og keppa um Íslandsmeist-
aratitla í 25 faggreinum. „Keppend-
ur takast á við krefjandi og raun-
veruleg verkefni í samkeppni sem 
reynir á hæfni, skipulagshæfileika 
og fagmennsku. Margir keppendur 
hafa nú þegar unnið forkeppni til 
að komast á Íslandsmótið, aðrir 
gefa kost á sér þar sem þeir eru 
áhugasamir, vilja máta sig við aðra 
og sýna fram á færni sína og kunn-
áttu í faginu. Nokkur fagfélög senda 
síðan sigurvegarana á Evrópumót 
er kallast EuroSkills en það verður 
haldið í Búdapest haustið 2018.“

Fjölbreytt námsframboð
Samhliða Íslandsmótinu er fram-
haldsskólakynning eins og fyrr 
segir en þetta er í annað sinn sem 
svo stór sameiginleg framhalds-
skólakynning er haldin í tengslum 
við Íslandsmótið. „Síðast þótti 
það gefa mjög góða raun að tengja 
þessa tvo viðburði saman og því 
var ákveðið að endurtaka það í ár. 
Skólarnir leggja mikinn metnað í 

að kynna 
allt sitt nám, 
bæði bóklegt 
og verklegt og 
að gera það 
á lifandi og 
skemmti-
legan máta. 
Reynt er að 
gefa gestum 
smá innsýn 
í það sem fer 
fram innan veggja 
skólanna bæði hvað 
varðar nám og félagslíf. 
Náms- og starfsráðgjafar, 
kennarar og nemendur 
skólanna svara fyrirspurn-
um og veita upplýsingar.“

Allir framhaldsskólar 
á höfuðborgarsvæðinu 
taka þátt auk fjölmargra 
skóla af landsbyggðinni. 
„Þarna gefst því áhuga-
sömum einstakt tækifæri til 

að kynna sér það fjölbreytta náms-
framboð sem er í boði á framhalds-
skólastigi víða um land.“

Allir mega prófa
Fjölskyldufólk er sérstaklega boðið 
velkomið á laugardaginn frá kl. 
10-14 en þá er boðið upp á fjöruga 
dagskrá. „Fagfélögin eru með svæði 
sem við köllum „prófaðu“ og þar 
gefst gestum tækifæri til að snerta 
á, upplifa og smakka ýmislegt, m.a. 
prófa hljóðhraðaskynjara, ýmsa 
herma og fjölbreytileg verkfæri, 
þvo og flétta hár, baka, helluleggja, 
sá kryddjurtum og fylgjast með 
vélmennum leysa ýmsar þrautir. 
Framhaldsskólarnir bjóða líka upp 
á margt sniðugt: Team Spark mun 
kynna rafbílinn sinn og tónlistar-
atriði verða á sviði í anddyrinu. 
Þetta verður því öðruvísi upplifun 
fyrir alla krakka og foreldra þeirra 
líka.“

Þau eru sammála um að staða 
iðn- og verkgreina sé nokkuð góð 
hér á landi og horfur fyrir næstu 
ár eru nokkuð góðar. „Umræða 
um iðn- og verkgreinar er alltaf að 
batna og má telja hana jákvæða um 
þessar mundir. Fyrirtækin í landinu 
vantar starfsfólk á öllum sviðum 
þessara greina. Góð umfjöllun 
um það og tækifæri á framhalds-
námi með iðn- og verknám sem 
undirstöðu gerir það að verkum 
að æ fleiri sjá þessa leið sem góðan 
valkost.“

Allar nánari upplýsingar 
og dagskrá má finna á 
www.verkidn.is.

„Við viljum 
hvetja ungt 
fólk til að velja 
sér það nám 
sem hugurinn 
stendur til og 
taka einnig inn í 
myndina hverjir 
framtíðarmögu-
leikarnir eru að 
námi loknu,“ 
segja Elín 
Thorarensen 
verkefnisstjóri 
og Þór Pálsson, 
tæknilegur 
fulltrúi.
MYND/GVA

Gestir fá að 
horfa, læra og 
prófa margt í 
Laugardalshöll 
næstu þrjá daga.
MYND/boGi AuðAr-
soN

Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang: 
Visir.is

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

sölumaður auglýsinga:  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

Símenntun 
í iðnaði

www.idan.is 

Hugaðu að þinni símenntun  
og kynntu þér fjölbreytt  
námskeið sem í boði eru.
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BLÁR

6,0Ah RAFHLAÐA
Click & Go 18V kerfið hjá BOSCH inniheldur mikið af 
öflugum rafmagnsverkfærum og gengur sama rafhlaðan 
í öll tækin. Með allt að 6,0Ah rafhlöðum er hægt að 
vinna lengur en áður á einni hleðslu. BOSCH verkfærin 
koma í L-BOXX töskum sem smella saman og halda vel 
utan um verkfærin.

byko.is

NÝTT
BYKO er aðalstyrktaraðili trésmíðakeppni 
Íslandsmóts iðn- og verkgreina.
BOSCH sérfræðingur okkar verður á staðnum alla sýninguna.  
Hægt er að skoða það nýjasta í bláum BOSCH, verkfæri fagmannsins.
Dagskrá Íslandsmótsins er að finna á www.verkidn.is

SLÍPIROKKAR  
GWS 20-230 JH. 2.000W slípirokkur með 
endurræsivörn og mjúkstarti. Hámarks snúningshraði 
er 6600 sn/mín. Stærð skífu er 230mm.  
Auka handfang fylgir.
GWS 850 C. 850W slípirokkur með mjúkstarti. 
Hámarks snúningshraði er 11.000 sn/mín. Stærð  
skífur er 125mm. Auka handfang fylgir

29.995kr.
74871660       
Almennt verð: 39.995kr.

HLEÐSLUBORVÉL  GSR 18V-EC 3X5,0AH. 
100% lengri endingartími með nýju kolalausu tækninni. 
Mjög skilvirk, skrúfar allt að 826 skrúfur (6x60mm) 
á einni hleðslu. Hersla er allt að 31Nm í mjúkan við, 
51Nm í harðan við. Snúningshraði er 0-500/1700 sn/
mín. 3 stk 5,0Ah rafhlöður fylg ja. Partur af Clic&Go 
kerfinu frá BOSCH. Kemur í L-BOXX tösku. 

64.995kr.
748740851      
Almennt verð: 74.995kr.

GEIRUNGSSÖG  
GSW 20-230. 1600W geirungssög 
með hraðastilli. Snúningshraði 
3.500-5.500 sn/mín. 216mm 
sagarblað. SDS kerfi til að skipta um 
blað fljótt og auðveldlega. Hægt að 
halla til hægri og vinstri. Sagar mest 
70x312mm í 90°. 

69.995kr.
748725072  
Almennt verð: 89.995kr.

LASERKROSS GCL-2-15. Fjórum 
sinnum betri sýnileiki með grænum laser. 
Drægni er allt að 15 m. Meðalnákvæmni  
er ± 0.3 mm/m. Réttir sig af við allt að  
4° yfirborðshalla.

39.995kr.
74878990  
Almennt verð: 49.995kr.

LASERLENGDARMÆLIR 
GLM 40. Sterkbyggður og högg-
varinn með IP54 rakavörn.Mælir 
frá 0,15m upp í 40m. Hægt að 
mæla flatarmál og rúmmál einnig. 
Nákvæmni er +/- 1.5 mm á 40 
metrum. Með minni og geymir 
síðustu 10 mælingar.

12.995kr.
74879025  
Almennt verð: 16.995kr.

HLEÐSLUBORVÉL GSR 10,8-2-LI. Létt skrúfvél með  
2 gíra kerfi. Snúningshraði er 0-350/1300 sn/mín. Hersla er 
allt að 30Nm

HERSLUVÉL GDR 10,8-LI. Öflug og nett hersluvél. 
Hersla er allt að 105 Nm. Skrúfar skrúfur frá 4-12mm.
2x2.0 Ah rafhlöður fylg ja og hleðslutæki. Partur af Clic&Go 
kerfinu frá BOSCH. Kemur í L-BOXX tösku.

29.995kr.
74874066  
Almennt verð: 39.995kr.

HLEÐSLUBORVÉL  
GSR 12 V-15 2,0AH+4,0AH. Létt 
skrúfvél með 2 gíra kerfi. Snúningshraði 
er 0-400/1300 sn/mín. Hersla er allt að 
30Nm. Bæði 2,0Ah og 4,0Ah rafhlöður 
fylg ja. Partur af Clic&Go kerfinu frá 
BOSCH. Kemur í mjúkri tösku.     

24.995kr.
748740902  
Almennt verð: 29.995kr.

Tilboðsverð

Tilboðsverð
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AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND



EuroSkills snýst 
um að vekja 
áhuga á iðn- og 
verkgreinum. 
MYND/BOGI AUÐAR-
SONForseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, veitti keppendum viðurkenningu fyrir góðan árangur. MYND/BOGI AUÐARSON

Keppendur komu frá 30 mismunandi löndum. MYND/BOGI AUÐARSON

Svanborg fór út sem liðsstjóri íslensku keppendanna. MYND/STEFÁN

EuroSkills-keppnin fer fram annað 
hvert ár og tilgangur hennar er að 
auka þekkingu og áhuga ungs fólks 
á iðn- og verkgreinum. Svanborg 
Hilmarsdóttir, rafvirki og rafmagns-
tæknifræðingur, var liðsstjóri 
íslensku keppendanna sem aldrei 
hafa verið jafn margir. „Þeir kepptu í 
hárgreiðslu, pípulögnum, rafvirkjun, 
grafískri miðlun, matreiðslu, málm-
smíði og fínsmíði en Verkiðn skipu-
leggur þátttökuna. Keppnin gekk 
vonum framar og við vorum afar 
ánægð með árangurinn. Markmiðið 
var fyrst og fremst að hafa gaman af 
þessu og líta á þetta sem góða lífs-
reynslu. Að auki stefndum við á að 
einhver af okkar keppendum næði 
yfir meðaltalið í keppninni, eða 500 
stig, en sérstök verðlaun eru veitt 

fyrir það. Þrír náðu þessu markmiði 
og sá sem keppti í rafvirkjun krækti í 
fjórða sætið í sinni grein.“

Mikill metnaður
Keppendur koma frá þrjátíu mis-
munandi Evrópulöndum og eru 
yngri en 26 ára. Svanborg segir 
keppni á borð við EuroSkills tví-
mælalaust hafa mikla þýðingu fyrir 
iðn- og verkgreinar hérlendis. „Við 
sjáum hvað við eigum flotta krakka 
sem leggja virkilegan metnað í það 
sem þeir eru að gera, eru faglegir og 
hafa ánægju af sinni grein. Þetta er 
ekki aðeins atvinnan þeirra heldur 
oft einnig áhugamálið og það á við 
iðn- og starfsgreinar yfirhöfuð.

Stefna hærra
Liðsheildin var mjög góð og segir 
Svanborg það skipta miklu máli. 
„Keppendur höfðu stuðning hver 
af öðrum og það var gaman að við 
fórum svona mörg saman út. Við 

stefnum á að okkar keppendur nái 
enn betri árangri í næstu EuroSkills 
keppni sem mun fara fram í Búda-
pest árið 2018. Núna vitum við um 
hvað þessi keppni snýst og getum 
undirbúið okkar fólk enn betur. 
Við sáum að þeir sem kepptu fyrir 
hönd Sviss, Austurríkis og Finnlands 
höfðu æft sig vikum saman, enda 
leggja þjóðir þessara landa mikið 
upp úr góðri menntun. Okkar kepp-
endur höfðu allir þjálfara og í sam-
einingu settu þeir upp skipulag og 
æfingar sem yfirleitt voru á kvöldin 
og um helgar.“

Svanborgu kom umfang keppn-
innar á óvart. „Þetta var alveg 
magnað. Svo var keppt í greinum 
sem við vissum ekki að hægt væri 
að keppa í, eins og gestamóttöku á 
hótelum og umönnun.“

Um helgina fer fram Íslandsmót 
iðngreina og munu sigurvegarar 
taka þátt í EuroSkills fyrir Íslands 
hönd á næsta ári.

Keppt í iðn- og verkgreinum
Íslendingar áttu sjö fulltrúa í iðn- og verkgreinakeppninni EuroSkills sem 
fram fór í Gautaborg fyrir nokkru. Keppendur náðu allir góðum árangri.

Það er leikur að læra ... 
Við styðjum öll liðin á Íslandsmóti iðn- og verkgreina til sigurs og erum sammála því að 
vekja athygli bæði ungmenna og almennings á tækifærunum sem felast í námi og starfi í 
íslenskum iðn- og verkgreinum.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Boxið er hugvitskeppni framhaldsskólanema sem fram fór í nóvember 2016. Markmiðið er að kynna og vekja 
áhuga á tækni, tækninámi og störfum í iðnaði. Hér má sjá þraut ÍAV í vinnslu.

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 
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Verkfæri
fyrir fagmanninn

-25% -25%
HITACHI HLEÐSLUBORVÉL DS18DBL2
18 V • 5.0 Ah Li-Ion rafhlöður (2 stk) • Ljós
• Kolalaus mótor • 13mm Patróna úr stáli
• Hersla: 136 Nm, ein sú öflugasta á markaðnum 
• Þyngd: 2.4 kg • Sn. 0-500 / 0-2100
Vnr. 5248788

55.995
Fullt verð 74.995

ÓTRÚLEGA 
ÖF LU G 

136 Nm

HJÓLSÖG C7BU3
• 1300W • Mótorbremsa 
• Blað 190x30 mm
• Mesta sögun 90° 60 mm
• Mesta sögun 45° 48 mm  
• 5.800 sn/min •  Þyngd: 4,7 kg 
• HSCIV taska
vnr. 5247537

29.062
Fullt verð 38.750

Nýtt

TOPPLYKLASETT
NEO, 110 stk
• 1/2"-1/4"
• Toppar 4-32 mm
• Skrall 72T
vnr. 5052570

HLEÐSLUBORBÉL 
+ 54 FYLGIHLUTIR
Lítil og létt, frábær í vestið.
• 2 stk., Li-ion rafhlöður
• Hersla 35Nm
• Led ljós
• Þyngd aðeins 1 kg
vnr.5246785

11.995  
Fullt verð 19.995

24.995  
Fullt verð 32.995

48.746
Fullt verð 64.995

HLEÐSLUBORVÉL
18V, tvær 5.0Ah Li-ion rafhlöður
• Kolalaus mótor • Hersla 70Nm 
• Þynd 1,82 kg
Vnr. 5159047

-25%

-40% -25%

-25%26.995 
Fullt verð 35.995

HEFTI-/PINNABYSSA 
90/F-18 KOMBI
• „2-í-1“ verkfæri fyrir bæði 
 pinna og hefti.
• Hentar vel fyrir áfellur, 
 klæðningar, grindur o.fl.
• Stillanleg höggdýpt
• Þyngd 1,46 kg
vnr. 5059182

Öll flottu merkin
í Húsasmiðjunni



Það kom engum á óvart að ég 
færi í bifvélavirkjun. Ég hef 
alltaf haft sterkar skoðanir 

á bílum og verið mikið innan um 
þá með pabba og bróður mínum 
en þeir eru báðir vélvirkjar. Eftir 
að ég fékk bílpróf og fór að keyra 
kviknaði áhuginn fyrir alvöru,“ 
segir Fjóla Dís Viðarsdóttir en hún 
lýkur námi í bifvélavirkjun frá 
Borgarholtsskóla í vor.

Meðfram skólanum vinnur hún á 
verkstæði bílaumboðsins Öskju þar 
sem verkefnin eru fjölbreytt.

„Ég hef mest gaman af að vinna í 
vélinni sjálfri, gírkössum og drifum 
en sem nemi fer maður bara í það 
sem kemur inn. Stundum verða 
viðskiptavinir hissa á 
að sjá stelpu á verk-
stæðinu, frekar þessir 
eldri, en ég finn ekkert 
fyrir neinu neikvæðu 
og flestir vilja spjalla,“ 
segir Fjóla.

Námið í Borgarholts-
skóla sé skemmtilegt 
og alltaf bætist fleiri 
stelpur í iðngreinarnar.

„Námið er mjög 
skemmtilegt og mér 
líkar vel í skólanum. Hópurinn 
minn er ótrúlega fínn. Ég er reyndar 
eina stelpan en veit af annarri 
í hinum hópnum. Svo eru fleiri 
á yngri árunum. Það er alltaf að 
bætast í stelpuhópinn. Ég held að 
maður horfi oft til þess sem for-
eldrar manns gera og stelpur sem 
eiga ekki foreldra sem hafa farið 
í verknám sjá það kannski ekki 
sem möguleika. Ef maður elst upp 
í kringum vélar er það kannski 
minna mál fyrir mann að velja 
þannig fag,“ segir Fjóla.

„Ég stefni á að klára stúdentinn 
núna, fara svo í sveinsprófið og svo í 
meistaraskólann eftir það.“

Gott að verða þreytt
„Fjölskylda mín er blikksmiðir 
aftur í ættir, pabbi, afi, langafi og 
langalangafi. Það var þó ekki bein-

línis ástæðan fyrir því að ég fór í 
þetta nám. Ég hafði unnið í smiðju 
á gólfinu en endað inni á skrifstofu. 
Það hentaði mér ekki svo ég dreif 
mig í blikksmíðina,“ segir Katrín Ýr 
Kristensdóttir en hún lýkur námi 
í blikksmíði í vor frá Borgarholts-
skóla.

„Námið hefur gengið vel. Blikk-
smíði er mjög skemmtilegt nám og 
sérstaklega verklegi hlutinn. Mér 
hefur alltaf fundist gaman að vinna 
með höndunum og sjá afraksturinn 
af því sem ég geri,“ segir Katrín.

„Ég fór í bílamálunina árið 2008. 
Þar tók ég suðu og plötusmíði 
og vissi því að blikkið átti vel við 
mig. Ég vinn meðfram náminu í 

smiðjunni sem afi 
minn átti og amma á 
í dag ásamt fleirum. 
Verkefnin eru ýmiss 
konar, smíði og upp-
setningar. Stundum 
getur smíðavinnan á 
verkstæðinu orðið eins 
og föndur og þá getur 
verið gott að komast 
út í uppsetningar, 
klæða veggi og verða 
líkamlega þreytt,“ segir 

Katrín og hvetur stelpur til að íhuga 
nám í blikksmíði.

„Það vantar klárlega stelpur 
í blikksmíðina og þetta er stór-
skemmtilegt nám. Ef mann langar 
að gera þetta, kýla bara á það. Ég 
fann ekki fyrir neinum fordómum 
gagnvart því að vera stelpa í þessu 
fagi í skólanum. Í vinnunni eru það 
helst karlar af „gamla skólanum“ 
sem ganga fram hjá manni á verk-
stæðinu en oft fæ ég líka hrós frá 
eldri mönnum, sem segja „flott 
hjá þér“, segir Katrín sposk. „Yngra 
fólkið spáir hins vegar ekkert í 
þetta. Það kemur því ekki eins 
mikið á óvart að sjá stelpu á verk-
stæðinu. Borgarholtsskóli er frábær 
og hópurinn í blikkinu heldur 
saman eins og fjölskylda. Ég dauð-
kvíði fyrir að hætta,“ segir Katrín.

Borgarholtsskóli 
er frábær og 
hópurinn í 
blikkinu heldur 
saman eins og 
fjölskylda.

Fjóla Dís Viðarsdóttir lýkur námi í bifvélavirkjun frá Borgarholtsskóla í vor.  mynD/Vilhelm

„Blikksmíði er 
mjög skemmti-
legt nám og sér-
staklega verklegi 
hlutinn,“ segir 
Katrín Ýr Krist-
ensdóttir en í 
vor lýkur hún 
námi í blikk-
smíði frá Borgar-
holtsskóla. 

Fjölbreytt í Borgarholtsskóla
Borgarholtsskóli er framsækinn og tæknivæddur framhaldsskóli, með fjölbreytt námsframboð. 
Stelpur sækja stöðugt á í iðngreinum. Þær Fjóla Dís og Katrín ljúka báðar iðnnámi í vor.

Würth á Íslandi ehf
www.wurth.is

Norðlingabraut 8
Reykjavík

Bíldshöfði 16 Flatahraun 31
Hafnarfirði

Tryggvabraut 24
AkureyriReykjavík
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Góðir menn hjá 
Ístaki. Bjarki 
Þór Iversen 
mannauðsstjóri, 
Gunnar Hilmar 
Sigurðsson, 
nemi í stálsmíði, 
og Björn Frið-
þjófsson húsa-
smíðameistari. 
MYND/VILHELM

Ístak býður upp á 
öruggan vinnustað 

þar sem lögð er áhersla á 
vönduð vinnubrögð. 
Störfin eru fjölbreytt á 
hinum ýmsu stöðum. Þau 
eru tengd byggingum, 
hafnarframkvæmdum, 
brúargerð og virkjunum 
svo eitthvað sé nefnt.

Ístak annast fjölbreytt verkefni 
og er með yfir 220 manns í 
vinnu með ýmsa sérþekkingu 

og reynslu. Bjarki Þór Iversen er 
mannauðsstjóri hjá Ístaki. Hann 
segir litla starfsmannaveltu hjá 
fyrirtækinu og marga með langa 
starfsreynslu. „Mannauður okkar 
er meðal annars iðnaðarmenn
irnir sem starfa hjá fyrirtækinu. 
Við lifum á því að hafa gott, fag
lært fólk í okkar hópi. Iðnnám er 
jafn mikilvægt fyrir þjóðfélagið 
og bóknám,“ segir Bjarki. „Fyrir
tækið leggur sitt af mörkum til að 
fá sem flesta hæfa iðnaðarmenn 
út á vinnumarkaðinn og býður 
iðnnema velkomna til starfa. Það 
er algengt að iðnnemar séu í læri 
hjá litlum fyrirtækjum en við 
getum boðið einstaka möguleika 
fyrir námsmenn þar sem verkefnin 
eru fjölbreytt og spennandi. Það 
vantar fleira fólk í iðngreinar,“ 
segir Bjarki enn fremur.

„Ístak býður upp á öruggan 
vinnustað þar sem lögð er áhersla 
á vönduð vinnubrögð. Störfin eru 
fjölbreytt á hinum ýmsu stöðum. 
Þau eru tengd byggingum, hafnar
framkvæmdum, brúargerð og 
virkjunum svo eitthvað sé nefnt. 
Iðnnemar geta upplifað alls kyns 

aðstæður í vinnu hjá Ístaki með 
mismunandi meisturum, við 
getum bætt við okkur rafiðnaðar
nemum, trésmíðanemum, nemum 
í málmiðn, bifvélavirkjun og 
véliðn ásamt mörgu öðru,“ segir 
Bjarki.

Björn Friðþjófsson húsasmíða
meistari hefur starfað hjá Ístaki frá 
árinu 1979 með smá hléum. Hann 
hefur starfað sem verkstjóri í þrjá
tíu ár. „Verkefnin eru margvísleg 
og mikil. Maður fær góða reynslu 
í þessu starfi,“ segir hann. „Ég hef 
starfað víða fyrir Ístak, bæði hér á 
landi og erlendis. Verkefnin hafa til 

dæmis verið í Ísrael og á Jamaíku. 
Núna er ég nýkominn heim frá 
Grænlandi. Við vorum að vinna 
við hafnaruppbyggingu og byggja 
hús við höfnina í Nuuk. Þetta hefur 
verið ansi kaldur vetur á Græn
landi og gott að vera kominn heim 
aftur. Núna er ég að vinna við 
stækkun á húsi SÁÁ,“ segir Björn. 
Hann hefur verið með marga nema 
í vinnu og segist fagna nýjum. 
Okkur vantar menn og þetta er góð 
vinna sem gefur ágætlega,“ segir 
hann. „Það eru forréttindi að starfa 
fyrir Ístak, þetta er gott fyrirtæki.“

Gunnar Hilmar Sigurðsson hefur 
verið í starfsnámi í stálsmíði hjá 
Ístaki. Hann útskrifast í vor. „Ég 
ætla að halda áfram hjá fyrirtæk
inu enda líkar mér mjög vel. Þetta 
er fjölbreytt starf. Ég vinn við alls 
kyns stálsmíði og viðgerðir á verk
stæði Ístaks. Starfið er skemmtilegt 
og eiginlega mun betra en ég átti 
von á. Ég vinn með mjög góðu fólki 
og allir eru tilbúnir að aðstoða 
mann. Gunnar hefur stundað 
bóknám við Borgarholtsskóla. Stál
smíðin lá vel fyrir honum þar sem 
faðir hans var einnig stálsmiður. 
„Ég var mikið á verkstæðinu hjá 
honum þegar ég var krakki,“ segir 
Gunnar.

Vilja bæta við iðnnemum
ÍSTAK er verktakafyrirtæki sem annast byggingar, virkjanir, 
álversframkvæmdir, hafnarframkvæmdir auk vega- og brúargerðar.  
ÍSTAK hefur verið leiðandi verktaki á Íslandi í meira en 46 ár.

Ístak hf   -   Bugðufljóti 19   -   270 Mosfellsbær   -   Sími 530 2700   -   istak@istak.is   -   www.istak.is

ÍSTAK - TRAUSTUR VERKTAKI
ÍSTAK er leiðandi verktakafyrirtæki sem leggur áherslu á 
samfélagslega ábyrgð og sanngjarna samkeppni á markaði. 

ÍSTAK er öruggur og spennandi vinnustaður þar sem starfs- 
fólk fæst við fjölbreytt og spennandi verkefni.

Stefna ÍSTAKS er að mæta þörfum markaðarins og veita 
bestu þjónustu sem völ er á.
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Kynntu þér 
Fagfólkið á 
www.si.is

Fjölbreyttur 
iðnaður 
– gott líf  

Óteljandi snertifletir
Fimmti hver Íslendingur á vinnumarkaði hefur atvinnu af iðnaði. 

Hjá aðildarfyrirtækjum Samtaka iðnaðarins starfar fagfólk á öllum 

sviðum sem gegnir veigamiklu hlutverki í að viðhalda öflugu samfélagi.

www.si.is



Margt spenn-
andi er að skoða 
á Íslandsmóti  
iðn- og verk-
greina.

Þetta er afar lifandi 
og skemmtileg 

sýning. Við heyrum það 
frá krökkum sem komu 
síðast það þau bíða 
spennt eftir að koma 
aftur.

Skemmtileg upplifun.Áhugasamir geta fengið að prófa flísa- og hellulögn. Myndir/Bogi AuðArSon

Tuttugu og átta greinar eru kynntar.

Við hvetjum fjölskyldur til að 
mæta með krakkana og sér-
staklega með unglinga í 10. 

bekk. Hægt er að ganga gegnum 
húsið, fylgjast með nemendum í 
keppni og spjalla við dómarana. 
Keppnin er búin í kringum 
hádegið og gott að fólk sé komið 
dálítið fyrr,“ segir Ingi Rafn Ólafs-
son, verkefnastjóri Íslandsmóts 
iðn- og verkgreina sem fram fer í 
Laugardalshöll um helgina. Opni 
dagurinn á laugardag sé tækifæri 
til þess að kynnast fjölbreytileika 
þessara greina og brjóta jafnvel 
staðalímyndir sem fólk hafi um 
iðn- og verkgreinar.

Tuttugu og átta iðn- og verk-
greinar verða kynntar, meðal 
annars á „prófaðu svæðum“. 
Gestir geta meðal annars prófað 
að leggja hellur, búa til mynstur 
og líma flísar á vegg. Þá fá gestir 
að sá kryddjurtum í glas sem þeir 
taka með sér heim. Áhugasamir fá 
að mála á plötur með stensli eða 
rúllu og þá stendur frammi borð 
með vélum og efnum frá ýmsum 
birgjum sem krakkarnir fá að prófa 
undir handleiðslu. Hægt verður 

að prófa verkfæri sem tengjast tré-
smíði og að massa bílhluta og nota 
„airbrush“ við bílamálun, skoða 
virkni rafkerfa í bílum og fleira. Þá 
verða settar upp hárstöðvar þar 
sem kynna má sér mismunandi 
fléttur, hárþvott og nudd, mótun 
og þurrkun og fleira. Einnig geta 
gestir fylgst með vélmennum leysa 
þrautir, skoðað þotuhreyfil, prófað 
herma og skoðað hvað FabLab 
býður upp á og kíkja í smásjár. Raf-
magnsbílar, hús og bátar verða á 
svæðinu, tónlistaratriði og fleira.

„Þetta er afar lifandi og skemmti-
leg sýning,“ segir Ingi Rafn. „Við 
heyrum það frá krökkum sem 
komu síðast það þau bíða spennt 
eftir að koma aftur.“

gestir fá að prófa græjurnar
Opið hús verður milli klukkan 10 og 14 á laugardaginn á Íslandsmóti  
iðn- og verkgreina í Laugardalshöll. Gestir fá að grípa í verkfæri. Frítt inn.
Ragnheiður   
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Hjól atvinnulífsins snúast 
með okkur

Iðnvélar bjóða verkfæri og 

búnað fyrir framkvæmdaglatt,

 hugmyndaríkt athafnafólk 

og metnaðarfull fyrirtæki 

frá mörgum af þekktustu 

framleiðendum veraldar.
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Öflugt samfélag
til frambúðar
Ál gefur okkur einstaka og �ölbrey�a möguleika til að styrkja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Við höfum um árabil unnið að því að ná jafnvægi milli 
efnahags og samfélags í anda sjál�ærrar þróunar.

Alcoa Fjarðaál er �ölskylduvænn vinnustaður þar sem ýmis þjónusta 
stendur starfsmönnum og �ölskyldum þeirra til boða. Þannig tökum við 
virkan þá� í að byggja upp þró�mikið og sjál�ært samfélag til framtíðar.

Hrafna Hanna Elísa Herbertsdóttir,
starfsmaður í kerskála.

Menntaverðlaun atvinnulífsins

20
17

MENNTAFYRIRTÆKI 
ÁRSINS



 Við Tækniskólann er hægt 
að læra fjölda greina sem snerta 
flest svið atvinnulífsins.

Mynd/Bogi AuðArson

Mynd/Bogi AuðArson

Samhliða Íslandsmóti í iðn- og 
verkgreinum munu 25 framhalds-
skólar alls staðar að af landinu 
kynna fjölbreytt námsframboð 
sitt. Nemendur, kennarar og náms- 
og starfsráðgjafar munu svara 
spurningum um námsframboð, 
félagslíf, inntökuskilyrði og annað 
sem gestir vilja vita um nám og 
störf.

Eftirtaldir skólar verða í Laugar-
dalshöllinni dagana 16.-18. mars:
l	Borgarholtsskóli
l	Fisktækniskóli Íslands
l	Fjölbrautaskóli Norðurlands 

vestra
l	Fjölbrautaskóli Suðurnesja
l	Fjölbrautaskóli Vesturlands
l	Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
l	Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
l	Fjölbrautaskólinn við Ármúla
l	Flensborgarskólinn
l	Framhaldsskólinn á Laugum
l	Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu
l	Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
l	Framhaldsskólinn í Vestmanna-

eyjum
l	Keilir
l	Kvennaskólinn í Reykjavík
l	Menntaskóli Borgarfjarðar
l	Menntaskóli í tónlist
l	Menntaskólinn við Hamrahlíð
l	Menntaskólinn í Kópavogi
l	Menntaskólinn í Reykjavík
l	Menntaskólinn við Sund
l	Myndlistaskólinn í Reykjavík
l	Tækniskólinn – skóli atvinnulífs-

ins
l	Verkmenntaskólinn á Akureyri
l	Verzlunarskóli Íslands

Einnig munu eftirtaldir aðilar 
kynna sig og starfsemi sína: 
FabLab Reykjavík, Félag fag-
kvenna, Félag náms- og starfs-
ráðgjafa, Iðnú, Iðan, JA Iceland, 
Rannís – Erasamus + 
Team Spark verður með rafmagns-
bílinn sinn á svæðinu á laugar-
deginum.

Opið er fyrir gesti fimmtudag og 
föstudag klukkan 9 til 16; laugar-
dag er opið klukkan 10 til 14 en þá 
er Fjölskyldudagur, fræðsla og fjör.

Framhaldsskóla- 
kynning 2017

iðnnám er góður grunnur fyrir framtíðina. 
Mynd/Bogi AuðArson

Tækniskólinn var settur á stofn árið 2008 
þegar Iðnskólinn í Reykjavík og Fjöltækni-
skólinn sameinuðust og til varð stærsti 
framhaldsskóli landsins. Hann byggir á 
langri og merkri sögu sem tengist atvinnu-
lífi landsins á margan hátt. Undanfarin ár 
hafa flestir sótt um nám í tölvugreinum en 
áhugi á rafmagns- og byggingagreinum er 
einnig mikill. Iðnnám er hagnýtt og um leið 
góður grunnur fyrir frekara nám. Ljúka má 
stúdentsprófi frá skólanum.

Við Tækniskólann er hægt að læra fjölda 
greina sem snerta flest svið atvinnulífsins, 
svo sem hársnyrtingu, hönnun, rafiðn, 
pípulagningar, málun, bókband og smíði. 

Nýjustu greinarnar eru hljóðtækni og kvik-
myndatækni en þær snúa að tæknistörfum 
við kvikmyndaiðnað og eru kenndar í sam-
starfi við Stúdíó Sýrland. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Tækniskólanum eru konur farnar 
að sækja meira í hefðbundnar karlagreinar 
og er það vel. Hins vegar mættu karlmenn 
vera duglegri að sækja í hinar hefðbundnu 
kvennagreinar.

Hagnýtt nám fyrir framtíðina
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Landsfélag í vél- og málmtækni

Fagmenn 
t i l  S j ó S  o g  l a n d S
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