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Lei›ari

Í dag kemst enginn af á vinnumarkaði án þess að viðhalda mennt-
un sinni og sækja nýja þekkingu og kunnáttu eftir kröfum starfs-
ins. Það er staðreynd að launa- og kjaraumhverfi almenns launa-
fólks mótast nú mikið til af kunnáttu, hæfni og vilja til þess að
afla sér nýrrar þekkingar. 

Stéttarfélög hafa í samræmi við þetta lagt aukna áherslu á
menntun og aðlögun að nýjum kröfum á vinnumarkaði. Þetta
hefur verið eitt af forgangsmálum Eflingar - stéttarfélags frá stofn-
un þess. Í þessu blaði kynnum við haustdagskrá félagsins í fræðslu-

málum en þar fyrir utan vinnur félagið stöðugt að einstökum verkefnum á sviði fræðslumála með
fyrirtækjum og starfsgreinum. 

Lykillinn að árangri í starfsmenntamálum felst í náinni samvinnu við atvinnurekendur, en fyrirtæki
og stofnanir hafa mörg hver sína eigin fræðslustefnu þar sem lögð er áhersla á að efla og styrkja starfs-
menn með því að sjá þeim fyrir fræðslu, þjálfun og endurmenntun sem þeim er nauðsynleg til að
sinna starfi sínu og vinna að markmiðum viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar.  Fræðsla, þjálfun og
endurmenntun á þannig að stuðla að því að starfsmenn verði betur í stakk búnir til að takast á við nú-
verandi eða ný og breytt verkefni á starfssviði sínu og séu hæfari til að mæta breytingum, s.s. að skipta
um starfsvettvang.

Við hvetjum fyrirtæki og stofnannir til að móta sér stefnu á þessu sviði og hrinda henni í fram-
kvæmd. Við erum tilbúin til samstarfs.

Sigur›ur Bessason

Sigurður Bessason
formaður Eflingar-stéttarfélags

Fullyrða má að tekjublað Frjálsrar verslunar hafi síðsumars hrist með þörfum hætti upp í allri
umræðu um launamál í landinu. Í blaðinu eru áætlaðar tekjur 2400 einstaklinga, byggðar á
álögðu útsvari eftir álagningarskrám.

Það vekur athygli  hve mikill fjöldi forystumanna og stjórnenda í fyrirtækjum og stofnunum
hefur myndarlegar tekjur. Þannig taka forstjórar fyrirtækja, starfsmenn fjármálafyrirtækja og
ýmsir áberandi menn í atvinnulífinu laun sem nema jafnvel milljónum á mánuði og þeir sem eru
með milljón eða meira í mánaðarlaun teljast í hundruðum á þessum lista. 

Hún verður hol umræðan sem sumir þessara manna búa til þegar kjarasamningar standa fyrir
dyrum. Þá glymur umræðan um að létta verði skattbyrði af fyrirtækjum og að starfsmenn verði
að stilla kröfum sínum í hóf. Um leið er ljóst að fyrirtækin þurfa að bera tíu og allt upp í tuttugu-
föld lágmarkslaun starfsmanna. Er heil brú í þessu?

Einnig vekja há laun tiltekinna starfsstétta í  heilbrigðisþjónustunni sérstaka athygli. Vitað er að
launakostnaður í heilbrigðisþjónustu er um 70% af rekstrarkostnaði sjúkrastofnana.  Tekjur
margra lækna, stjórnenda og sérfræðinga í heilbrigðisþjónustunni eru gríðarlegar og hljóta að
eiga verulegan þátt í erfiðri fjárhagsstöðu margra stofnana.

Stöðugt stækkandi launabil milli hópa í litlu þjóðfélagi er örugglega orðin að þjóðfélagsmein-
semd. Það er tími til kominn að hér fari fram þörf og nauðsynleg umræða um eðlilega tekjuskipt-
ingu í landinu.

Tvær fljó›ir í landinu
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Nú þegar samningar við ríkið, hjúkr-
unarheimili og sjálfseignarstofnanir eru í
höfn, er mikilvægt að félagsmenn fylgist
vel með að umsamdar launahækkanir
hafi skilað sér.  Samningurinn sem er
afturvirkur frá 1. mars 2004 er tvíþætt-
ur, þ.e. miðlægur kjarasamningur ann-
ars vegar og stofnanasamningur hins
vegar.

• Miðlægur kjarasamningur fjallar
m.a. um lífeyris-, orlofs- og veikinda-
rétt, hækkanir á launatöflu, matar- og
kaffitíma o.fl.

• Stofnanasamningur er eins og nafn-
ið gefur til kynna, gerður við hverja og
eina stofnun fyrir sig, og tekur á grunn-
röðun starfa í nýju launatöfluna og
mögulegum viðbótarflokkum svo sem
vegna starfsreynslu, símenntunar o.fl. 

Þar sem um alveg nýja innröðun er að
ræða, getur vægi starfsaldurs, símennt-
unar og fleiri þátta hafa breyst frá fyrri
samningi.  Því er mjög mikilvægt að fé-
lagsmenn kynni sér nýju samningana og
gangi úr skugga um að þættir eins og

starfsaldur og námskeið séu að fullu
metin í nýrri innröðun á viðkomandi
vinnustað.

Hægt er að nálgast samningana á
heimasíðu Eflingar-stéttarfélags.

Kjaramál

Mikilvægt a› fylgjast me› framkvæmd
Samningar vi› ríki›, hjúkrunarheimili og sjálfseignarstofnanir 

Kusse Sato a›sto›ar sjúkling á LHS

Vi›talstímar lögmanna
Efling-stéttarfélag

Atli GíslasonLára V. JúlíusdóttirKarl Ó. Karlsson

Minnt er á viðtalstíma lögfræðinga
félagsins. Lögfræðingar frá Lögfræði-
skrifstofu Atla Gíslasonar, þ.e. Atli
Gíslason eða Karl Ó. Karlsson eru til
viðtals á skrifstofum Eflingar á hverj-

um þriðjudegi frá kl. 13.00 - 16.00.
Lára V. Júlíusdóttir er til viðtals fyrir
félagsmenn annan hvern miðvikudag
frá kl. 14.00 – 16.00. 
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Ég kynntist verkalýðsmálum á árun-
um 1994 til 1998, þegar ég var aðal-
trúnaðarmaður hjá Eimskipum og sat
í stjórn Dagsbrúnar. Halldór Björnsson
tók við félaginu á þessu tímabili af
Guðmundi J og ég hefði viljað fá tæki-
færi til að starfa lengur með Halldóri,
en óvænt atburðarrás varð til þess að ég
ákvað að hætta í stjórninni. Síðan hef
ég ekki komið nálægt verkalýðsmálum
fyrr en síðastliðinn vetur, segir Ágúst
Þorláksson sem tekur við starfi hjá Efl-
ingu-stéttarfélagi nú í september.
Ágúst kom að gerð samninga Eim-
skipafélagsins í vor og þá vaknaði aft-
ur áhugi hans á að starfa að launa- og
kjaramálum eftir nokkurt hlé. Við
spyrjum hann nánar um þetta.

Félagar mínir sem voru að vinna við
kröfugerð fyrir félagsmenn Eflingar hjá
Eimskipum vegna samningaviðræðna
sem áttu að hefjast á þessum tíma, ósk-
uðu eftir því að ég tæki þátt í þessum
undirbúningi og þannig dróst ég inn í
þetta, segir Ágúst. 

Síðan þróuðust málin þannig að ég
fór að vinna með þeim af fullum krafti.

Við þurftum oft að leita til forystu-
manna félagsins og annarra starfsmanna
og í framhaldi af því samstarfi var mér
boðið starf þjónustufulltrúa. Ég svaraði
því til að ég þyrfti að fá umhugsunar-
tíma, því að það er stórt stökk að hætta
að vinna á stórum tækjum undir berum

himni þar sem maður er einn með sjálf-
um sér og eiga svo að setjast á skrifborð-
stól í nýju umhverfi með símtólið við
eyrað og þjónusta félagsmenn. 

En það tók mig ekki langan tíma að
taka ákvörðun og núna er ég að koma
mér fyrir í stólnum og hlakka mikið til
að takast á við þetta starf. 

Fylgdi Andra Má til Liverpool
Ágúst segir að hann hafi eingöngu

unnið við vöruflutninga frá árinu 1983.
Fyrst hjá SÍS og svo hjá Eimskip. Fyrstu
árin vann ég á vörulager en árið 1988
bauðst mér starf á gámalyftara og síðan
hef ég unnið ýmis störf við frystigáma
og fleira. Að undanförnu hef ég svo ver-
ið að leysa af á stóru krönunum,
Jarlinum og Jakanum, segir hann. 

Eins og hjá flestum sem eiga börn þá
tengjast áhugamál mín tilveru þeirra að
mestu leyti á þessari stundu. Ég á þrjá
stráka, Andra Má 14 ára, Þorlák 10 ára
og Ágúst Þór 5 ára. Þeir æfa allir fót-
bolta hjá sitthvoru félaginu og mestur
frítími minn og sambýliskonu minnar
Daníelu Jónu Stefánsdóttur fer í að að-
stoða þá á allan hátt. 

Í sumar fylgdum við Andra Má til
Liverpool, þar sem hann tók þátt í al-
þjóðlegu knattspyrnumóti með fjórða
flokki hjá ÍR og það var góð tilbreyting
frá öllum knattspyrnumótunum sem
við höfum sótt hér heima á undanförn-
um árum.

Þar sem ég veit að félagar mínir hjá
Eimskipum eru dyggir lesendur Frétta-
blaðs Eflingar, vil ég nota þetta tækifæri
og þakka þeim góðar stundir í starfi og
leik og óska þeim alls hins besta í fram-
tíðinni, sagði Ágúst að lokum. 

Kjaramál

Hlakka til a› takast á
vi› n‡tt starf

N‡r starfsma›ur Eflingar

- segir Ágúst fiorláksson

Ágúst fiorláksson

Andri Már (me› ennisbandi›) og félagar hans sækja a› marki andstæ›inganna í leik á knatt-
spyrnumótinu  í Liverpool.
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Ég byrjaði að keyra með túrista árið
1983, en svo réði ég mig á rútubíl hjá
Guðmundi Jónassyni árið 1987 og
vann hjá honum í tæp þrjú ár. Þá hætti
ég og fór að vinna við akstur hjá verk-
tökum í vegagerð og stundaði líka sjó-
mennsku um tíma. En svo kom ég aft-
ur til Guðmundar Jónassonar eftir 14
ára hlé og þetta er þriðja sumarið sem
ég er í lausamennsku hjá fyrirtækinu,
segir Börkur Hrólfsson, bílstjóri þar
sem við sitjum í rútunni hans við Úlf-
ljótsvatn og horfum á unga fólkið, sem
hann var að keyra þangað í skemmti-
ferð og hafði brugðið á leik fyrir fram-
an bílinn.

Þetta er fjölbreyttasta og skemmtileg-
asta starf sem ég hef unnið segir Börkur
ennfremur en gallinn er bara sá að það
er árstíðarbundið. Sem betur fer er
ferðamannatíminn að lengjast og núna
má segja að þessi vinna sé nokkuð ör-
uggt í 6 mánuði á ári. Að þessu sinni
hófst aksturinn hjá mér í apríl en ég var
ekki fastráðinn sumarafleysingarmaður
fyrr en í maí og ég reikna með að vinn-
an haldist fram í október. 

En í hverju er starf rútubílstjóra aðal-
lega fólgið? 

Það fer svolítið eftir árstíðum hvers-
konar akstur um er að ræða. Fyrir utan
hefðbundinn akstur með ferðamenn á

vorin og haustin þá er mikið um akstur
með skólakrakka í íþróttaferðir eða
skemmtiferðir t.d. í Þórsmörk. Svo eru
óvissuferðir alltaf mjög vinsælar hjá
starfsmannafélögum. En þegar að há-
annatíminn hefst á sumrin, þá snýst
vinnan aðallega um að aka með útlend-
inga í dagsferðir t.d. á Gullfoss og Geysi
eða lengri ferðir um landið. 

Leiðsögumannanámskeið með
styrk frá Eflingu

Ferðir um hálendið eru vinsælar hjá
erlendum ferðamönnum og eins er
hringurinn mjög vinsæll. Ég var að
koma úr ellefu daga ferð með hóp af út-

Starfi› mitt

Skemmtilegasta starfið
Innsýn í starf hópferðabílstjóra

- segir Börkur Hrólfsson, rútubílstjóri hjá Guðmundi Jónassyni

Börkur Hrólfsson vi› Úlfljótsvatn
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lendingum og sá bæði um aksturinn og
leiðsögnina. Þá kom það sér vel að ég
fór á leiðsögumannanámskeið í vetur og
fékk til þess styrk hjá Eflingu. 

Hvað með Íslendinga, fara þeir ekki í
sömu ferðir og útlendingar? 

Nei, þeir vilja frekar fara í ferðir, þar
sem er skógur og gróið svæði og skjól
fyrir vindinum og mér dettur þá helst í
hug Þórsmörk sem er alltaf vinsæl hjá
Íslendingum. Landmannalaugar eru líka
vinsælar því að þeir vilja hafa gott vatn
til að baða sig. En útlendingar aftur á
móti koma til að sjá hraun og eldstöðv-
ar. Það er nokkuð algengt að maður
heyri þá segja að þeim finnst stórkost-
legt að koma til Íslands og sjá fjöll í
fyrsta sinn því að þetta fólk sér ekki
fjöllin í heimalandi sínu fyrir trjám og
öðrum gróðri. Svo hef ég líka tekið eftir
því að þeir dýrka hreina loftið og vatnið
okkar. Útlenskur hópstjóri í ferð sem ég
fór fyrir stuttu, kvartaði yfir þorsta á
Fjallabaksleið. Ég nam staðar við læk og
hljóp með honum út og sýndi honum
hvernig hann átti að bera sig að við að
fá sér að drekka. Þegar hann var búin að
svala þorstanum, sagði hann mér að
þetta væri í þriðja sinn sem hann drykki
vatn úr læk. Í fyrri skiptin hefði hann
orðið veikur en hann óttaðist ekki að
verða veikur af þessu vatni. Seinna í
ferðinni sagði hann mér að stundin sem
hann eyddi í að drekka úr læknum hefði
verið sín mesta upplifun í ferðinni.

Sér Bakkabræður ljóslifandi fyrir
sér

Hvað með þig sjálfan, þú hlýtur að
hafa upplifað margt í þessu starfi? 

Það hefur ekki verið hjá því komist að
ég hef bæði heyrt og séð ýmislegt en
sem betur fer er það yfirleitt eitthvað já-
kvætt. Í vetur var ég á ferð um Kjalar-
nes, með hóp af Íslendingum. Þá var
mér bent á gamlar tóftir sem sáust frá
veginum og sagt að þetta væru rústir af
gamla bænum sem var notaður í kvik-
myndinni um Bakkabræður. Ég hafði
aldrei tekið eftir rústunum áður. Síðan
þegar ég er á ferð þarna um, birtast sen-
ur úr kvikmyndinni af bræðrunum ljós-
lifandi í huga mér og þá get ég ekki
annað en brosað. 

Hvernig eru aðstæður á vegum sem
þú ekur um í þessum ferðum?

Á hálendinu hafa vegir farið batnandi
á undanförnum árum og það sama má
segja um hringveginn og ýmsa smærri
vegakafla þar sem búið er að malbika.
Þó eru ennþá til vegaspottar sem eru al-
veg skelfilegir fyrir stóra bíla, eins og

innst í Skagafirði og Langadal. Þá hefur
einbreiðum brúm fækkað töluvert og í
rauninni ættu þær að vera alveg horfnar
af hringveginum. Fyrir stuttu síðan varð
árekstur tveggja bíla á Skeiðarárbrú sem
er lengsta einbreiða brú landsins. Þrátt
fyrir að þar sé ágætis útskot til þess að
víkja fyrir annari umferð og það sýnir
bara að einbreiðar brýr ættu ekki að vera
til á hringveginum og öðrum fjölförn-
um leiðum. 

á þá leið ég keyri ferðafólk í Leifsstöð á
milli klukkan fjögur og fimm á morgn-
ana. Síðan ek ég með hóp í skoðunar-
ferð á Gullfoss og Geysi og aðra fjöl-
farna ferðamannastaði og er svo kannski
laus um kvöldmat. Hvað vinnuaðstöðu
varðar þá er hún oft ansi bágborin og
sérstaklega í lengri ferðum. Þá þurfa bíl-
stjórarnir stundum að sofa í aftursætinu
á bílnum dögum saman og stundum
hef ég lent í því að bílstjórar hjá öðrum
fyrirtækjum hafa komið til mín á tjald-
stæðum eða öðrum stöðum og spurt
hvort að við værum aflögufær með ein-
hvern matarbitan handa sér. En ég vil
taka það skýrt fram að þetta á ekki við
hjá Guðmundi Jónassyni. Þar hefur
aldrei staðið á því að greiða mönnum
gistipeninga og skaffa gott viðurværi
bæði í mat og gistingu þar sem hægt er
að koma því við. 

Þú hefur einnig réttindi til þess að
starfa sem leiðsögumaður? 

Já, það eru oft minni hópar í ferðum
hjá okkur á vorin og haustin og með
þessu námi stefni ég að því að lengja
vertíðina hjá mér. En á sumrin mun ég
eingöngu einbeita mér að bílstjórastarf-
inu. Það er skemmtilegasta starf sem ég
hef unnið við, sagði Börkur að lokum. 

Starfi› mitt

Þó eru ennþá til vegaspottar
sem eru alveg skelfilegir fyrir

stóra bíla

Starfi› getur veri› fjölbreytt

Hvernig er vinnutíminn hjá bílstjór-
um og vinnuaðstaðan? 

Ertu aflögufær með matarbita?
Vinnudagurinn er sjálfsagt misjafn-

lega langur hjá bílstjórum en hann á
það sameiginlegt hjá okkur að vera
óreglulegur.  Það er eina orðið yfir það.
Stundum hefst vinnudagurinn hjá mér
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Orlofshúsin

Sá skemmtilegi kostur að geta dval-
ið í orlofshúsum yfir helgi eða jafnvel
lengur yfir vetrartímann er alltaf að
verða vinsælli. Í vetur eru í boði 46
glæsileg hús fyrir félagsmenn Eflingar
sem flest eru í þægilegri fjarlægð frá
Reykjavík. Öll eru þau vönduð heils-
árshús og vel útbúin.

Í vetur verður í fyrsta skipti boðið
upp á dvöl í Vestmannaeyjum en félagið
hafði sömu íbúð til leigu s.l. sumar.

Nú er byrjað er að taka á móti bók-
unum á skrifstofu Eflingar og hafa fé-
lagsmenn  þrjá virka daga til að greiða
leigu og ganga frá samningi eftir að bók-
að hefur verið.  Hægt er bóka 6 mánuði
fram í tímann en einungis er hægt að
bóka eitt hús á hvern félagsmann. Þau
takmörk eru sett til að sem flestir félags-
menn eigi þess kost að nýta sér húsin.

Að gefnu tilefni er nauðsynlegt að
taka fram að félagsmönnum er óheimilt
að lána öðrum hús sem þeir hafa tekið á

leigu á sitt nafn.  Þeir sem taka hús á
leigu eru ábyrgir fyrir húsinu og ber
þeim að sjá til þess að vel sé þrifið í lok
dvalar og vel sé skilið við húsin að öllu
leyti.

Nánari upplýsingar um húsin er
hægt að nálgast á heimasíðu Eflingar -
stéttarfélags www.efling.is og smellt er
á síðu orlofssjóðs.

Alls 46 hús í
bo›i - 30 me›
heitum potti

Vetrarleiga í orlofshúsum Eflingar

Verð vika Helgi
Kirkjubæjarklaustur 3 hús 13.000 kr. 7.500 kr.
Íbúð í Vestmannaeyjum 1 íbúð 13.000 kr. 7.500 kr.
Íbúðir á Akureyri 6 íbúðir 14.500 kr. 9.000 kr.
Svignaskarð í Borgarfirði 
heitir pottar 6 stór hús 14.500 kr. 9.000 kr.
Svignaskarð í Borgarfirði 
heitir pottar 7 lítil hús 13.000 kr. 7.500 kr.
Hvammur í Skorradal 1 hús 16.000 kr. 10.500 kr.
Húsafell í Borgarfirði
heitir pottar 3 hús 14.500 kr. 9.000 kr.
Úthlíð í Biskupstungum 
heitir pottar 3 hús 14.500 kr. 9.000 kr.
Flúðir 
heitur pottur 1 hús 14.500 kr. 9.000 kr.

Bein leiga hjá umsjónarmanni á staðnum
Illugastaðir 2 hús Sími: 462 6199
Ölfusborgir, heitir pottar 10 hús Sími: 483 4260
Einarsstaðir 3 hús Sími: 861 8310

Helgarleiga miðast við fimmtudag til
sunnudags eða föstudag til mánudags.   

Tímabil vetrarleigu er frá 3. septem-
ber 2004 - 2. maí 2005.   Páskar eru
undanskildir.

Ekki áhrif á punktasöfnun. Vetrar-
leiga hefur ekki áhrif til frádráttar á
punktasöfnun félagsmanna.

Hvert á ég að snúa mér? Ef þið haf-
ið áhuga á að fá orlofshús til leigu í
vetur hafið þá vinsamlega samband í
síma 510 7500.

Ölfusborgir og Illugastaðir. Vakin
er athygli á því að hús í Ölfusborgum,
Illugastöðum og á Einarsstöðum eru
leigð beint af rekstrarfélögunum á
staðnum.   Sími í Ölfusborgum er 483
4260, opið virka daga kl.13.00-16.30 lok-
að á miðvikudögum, sími á Einarsstöð-
um er 861 8310 og sími á Illugastöðum
er 462 6199.   Aðrir bústaðir og íbúðir
eru bókaðar í síma 510 7500.

Húsin í vetur 

Eftirtalin orlofshús ver›a til útleigu fyrir félagsmenn í vetur:
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Guðbjörg Forberg vinnur í veitinga-
sal á Hótel Loftleiðum og byrjaði fyrir
tveim mánuðum. Hún segir að sér líki
mjög vel við starfið og vonar að það
verði  framtíðarstarf eftir að reynslutím-
inn er liðinn. Guðbjörg hefur reyndar
unnið á veitingastöðum í tvö ár.

Það er búið að vera mjög mikið að
gera og töluvert af hópum erlendra
ferðamanna hafa komið í mat til okkar
upp á síðkastið ásamt öðrum gestum á
hótelinu. Ég vinn á 12 tíma vöktum frá
klukkan 11.30 til 23.30 og ef ég vinn í
þrjá daga á ég frí í tvo daga og vinn svo í
tvo daga og á frí í þrjá daga. 

Starfið er mjög fjölbreytt og launin
eru alveg þokkaleg ef maður er tilbúinn
að leggja mikið á sig. Ég er bæði í veit-
ingasal og á bar og svo er ég oft að vinna
í einkasamkvæmum sem eru haldin í
fjölmörgum sölum á hótelinu. Svo sjá-
um við líka um herbergisþjónustuna,
þannig að það er í ýmsu að snúast hér,
sagði Guðbjörg sem er ánægð í starfi
sínu á Hótel Loftleiðum.

Vinnusta›aheimsóknin

Líkar mjög vel vi› starfi›
- segir Gu›björg Forberg

Yfir sumartímann er mikið að gera á
kaffihúsum, veitingahúsum og hótelum
og mikið álag á starfsfólki þegar annir

eru mestar í ferðaþjónustunni yfir há-
sumarið. Fréttablað Eflingar leit við á
Hótel Loftleiðum og Súfistanum í sum-

ar og ræddi þar við starfsmenn um
vinnu þeirra, launin og annað í önnum
dagsins. 

Sumarstemmning á kaffihúsi

Líf og fjör á veitingastö›umLíf og fjör á veitingastö›um

Gu›björg Forberg
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Elín Edda Karlsdóttir, vinnur á kaffi-
húsi í Hafnarfirði sem heitir Súfistinn.
Hún segir að nafnið tengist íslömskum
munkum frá Jemen sem voru kallaðir
Súfíar og eru sagðir  hafa verið fyrstir til
að brugga kaffi sem vökva og notað það

til þess að halda sér vakandi við trúarat-
hafnir. En eigandanum fannst nafnið
Súfí ekki alveg passa sem nafn á staðn-
um og því varð þetta sérkennilega nafn
niðurstaðan. 

Starfið felst aðallega í því að afgreiða

viðskiptavinina og sjá um að halda öllu
hreinu á báðum hæðum. Svo sinnir hún
einnig starfsmannahaldi. Hún var að
vinna hér fyrir þrem árum en áður vann
hún á Súfistanum í Reykjavík. 

Við erum með expresso kaffidrykki úr
vél, venjulegt kaffi, heitt súkkulaði og
ýmsa aðra drykki. Svo er boðið uppá
margar tegundir af tertum, eggjabökur
og ýmsa grænmetisrétti og brauðrétti.
Staðurinn opnar klukkan 8.00 á morgn-
ana og vinnudeginum líkur klukkan
23.30 á kvöldin. Fastráðnir starfsmenn
eru fjórir ásamt mér og skipta með sér
vöktum á virkum dögum og eiga svo frí
um helgar. En þá taka aðrir starfsmenn
við og sjá um helgarvinnuna. 

Elín Edda segir ennfremur að margir
fastakúnnar komi oft á dag og séu þá
aðallega í kaffinu. Annars er Súfistinn
með mjög breiðan hóp af viðskiptavin-
um á aldrinum frá tvítugu og upp í átt-
rætt. 

Elín Edda er að læra sálarfræði í Há-
skóla Íslands og hefur verið að vinna
með náminu. Hún var búin að einsetja
sér að hætta hér í haust en segist núna
ekki tíma því.  Ég tók mér frí frá nám-
inu í eitt ár og þá var ég að vinna alveg á
fullu. Það er mjög gott að geta unnið
með náminu. Allur aðbúnaður fyrir
starfsmenn er mjög góður og launin eru
ágæt, sagði Elín Edda um leið og hún
stóð upp og gekk að kaffivélinni til að
afgreiða kúnna sem birtist í dyrunum.

Vinnusta›aheimsóknin

Gott a› geta unni› me› náminu
Súfistinn tengist íslömskum munkum

- segir Elín Edda Karlsdóttir

Elín Edda Karlsdóttir

Mikil eftirspurn hefur verið eftir
styrkjum í fræðslusjóð Eflingar og
Reykjavíkurborgar vegna námsferða Efl-
ingarfélaga hjá borgarinni.  Þessi fjölg-
un ásamt stuðningi sjóðsins við nokkur
stærri fræðsluverkefni í samstarfi við
stofnanir borgarinnar hefur kallað á
breytingar á starfsreglum sjóðsins þar
sem meginhlutverk hans á að vera að
standa að starfsmenntun félagsmanna.
Meðal þess sem hefur verið ákveðið er
að styrkir vegna námsferða verði háðir 5
ára félagsaðild og styrkirnir verði ekki
hærri en 25.000 krónur. Tómstunda-
styrkir verða að hámarki 12.000 krónur.
Frekari endurskoðun í gangi og verður
greint sérsaklega frá henni síðar

Styrkir vegna námsfer›a og lengri námstilbo›a aukast
- starfsreglur til sko›unnar

Smelltu á www.efling.is
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Trúnaðarmenn Efling eru mikilvæg-
ur hlekkur í starfi félagsins og kapp-
kostað er að bjóða þeim uppá fyrsta
flokks fræðslu þar sem tekið er á
grundvallarþáttum vinnumarkaðarins
ásamt því að bjóða uppá sértækari
dagsnámskeið fyrir þá sem hafa lokið
grunnámskeiðum. Trúnaðarmanna-
námskeið I og II eru vikunámskeið
sem allir trúnaðarmenn eru hvattir til
að sækja, en í framhaldi af þeim býður
Efling uppá nokkur dagsnámskeið þar
sem farið er dýpra í einstaka þætti.

Trúnaðarmenn eiga samningsbund-
inn rétt til að sækja þessi námskeið án
launaskerðingar en þurfa að sjálfsögðu
að sækja námskeiðin í samráði við yfir-
mann sinn.

Trúnaðarmannanámskeið I
Trúnaðarmannanámskeið I. verður

haldið 4.-8.okt. kl. 9–16.  Á þessu nám-
skeiði er farið í starf og hlutverk trúnað-
armannsins samkvæmt lögum og samn-
ingum ásamt því sem farið er í starfsemi
stéttarfélaga, hlutverk þeirra og við-
fangsefni.

Trúnaðarmannanámskeið II
Trúnaðarmannanámskeið II  verður

haldið þann 15.-19. nóvember kl. 9–16,
fyrir þá trúnaðarmenn sem hafa lokið
trúnaðarmannanámskeiði I. Á þessu
námskeiði er farið dýpra í starf verka-
lýðshreyfingarinnar ásamt því sem hag-
fræðihugtök eru skýrð og farið nánar í
almennan vinnurétt og samskipti á
vinnustað.

Fjögur framhaldsnámskeið fyrir
trúnaðarmenn

Í framhaldi af námskeiðum I og II
hefur Efling boðið trúnaðarmönnum
dagsnámskeið þar sem tekið er á
ákveðnu efni þar sem valdir sérfræðing-
ar eru fengnir til að kenna.

• Hagfræði fyrir trúnaðarmenn
Fyrsta framhaldsnámskeiðið, verður á

sviði hagfræði og nefnist: Hvað þýða
hagfræðihugtök? Rætt er um skilgrein-
ingar á helstu hugtökum sem svo oft eru
á sveimi í fjölmiðlum og í þjóðfélags-
umræðunni. Sjá nánar um þetta nám-
skeið á blaðsíðu 18.

• Þjálfun í framsetningu texta
Efling mun í samvinnu við fræðslu-

deild ASÍ nú í fyrsta sinn bjóða uppá
nám um meðferð texta og algengar mál-
villur. Margir trúnaðarmenn þurfa að
gera skriflega grein fyrir ýmsum málum
sem upp koma á vinnustaðnum eða í
starfi fyrir félagið. Í þessu námi er
kennd markviss framsetning í texta sem
gerir trúnaðarmönnum auðveldara að
gera grein fyrir sínu máli og koma hugs-
unum sínum á blað.

• Lausn ágreinings á vinnustað
Hér er um að ræða vinsælt námskeið

sem tekur á þeim vanda sem getur kom-
ið upp á vinnustað þegar upp kemur
ágreiningur, en oft má komast hjá því
að slíkur ágreiningur stigmagnist, jafn-
vel svo að fólk flosnar úr vinnu. Sjá
nánar um þetta námskeið á blaðsíðu 17.

• Gerð færnimöppu
Efling mun í vetur í fyrsta sinn bjóða

trúnaðarmönnum uppá námskeið í gerð
færnimöppu. Um er að ræða námskeið
þar sem trúnaðarmönnum er kennt
skipulega að átta sig á styrk- og
veikleikum sínum og verða þannig
hæfari til að takast á við dagleg verkefni
sín. Sjá nánar umfjöllun um þetta
námskeið á bls 21.

Öll námskeiðin eru haldin í fræðslu-
setri Eflingar að Sætúni 1 4. hæð.

Trúna›armannafræ›sla

Hagfræ›i og lausn ágrein-
ings á vinnusta›

Trúna›armannafræ›sla Eflingar

- Spennandi nám fyrir trúna›armenn

Frá trúna›armannanámskei›i Eflingar

Trúnaðarmannanámskeið I  . . . . . . . 4.-8. okt
Trúnaðarmannanámskeið II  . . . 15. - 19 nóv.
Hagfræði  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. okt
Framsetning texta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. nóv
Lausn ágreinings  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. nóv.
Færnimappa 
trúnaðarmanna  . . . . . . . . .29. sept. og 1. okt.
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Rannveig Einarsdóttir sem kennt hef-
ur á námskeiðum um meðferð ágrein-
ingsmála á vinnustað, segir að ágrein-

ingur sé eðlilegur í mannlegum sam-
skiptum og miklu máli skipti að kunna
að taka á honum svo hann nái ekki að

snúast í illleysanlega deilu. Ástæður
ágreinings eru margar og ólíkar og það
er mikilvægt að geta greint ágreining-
inn, til að hægt sé taka á honum á upp-
byggilegan hátt. Trúnaðarmenn þurfa
iðulega að taka á deilumálum og ágrein-
ingi sem kemur upp eins og t.d. þegar
starfsmönnum og stjórnendum greinir
á um réttindi, kaup og kjör. 

Hún segir ennfremur að deilur verði
stundum erfiðar viðfangs og þá sé nauð-
synlegt að kunna skil á hlutverki trún-
aðarmanna við slíkar aðstæður.

Á námskeiðinu er áhersla lögð á að
auka þekkingu trúnaðarmanna á því
hvenær ágreiningur er í uppsiglingu og
hver eru helstu einkenni samskipta-
vandamála. Fjallað verður um hvernig
ágreiningur getur stigmagnast og hvað
einkennir illskeytta deilu. 

Skoðaðar eru hvaða leiðir eru mögu-
legar fyrir trúnaðarmenn til að finna
ásættanlega lausn í deilumálum, sagði
Rannveig um leið og hún hvatti trúnað-
armenn til að kynna sér þetta efni og
sækja námskeiðið ef kostur er.

Trúnaðarmönnum Eflingar sem hafa
lokið trúnaðarmannanámskeiði I og II
verður nú á haustdögum boðið að taka
þátt í spennandi dagsnámskeiði. Nám-
skeiðið verður haldið utan Reykjavíkur
og er blanda af þekkingu, reynslu og
samveru trúnaðarmanna í heilan dag.

Það hefur lengi verið á döfinni hjá
Eflingu að halda sérstakt námskeið fyrir
trúnaðarmenn sem lokið hafa grunn-
námskeiðum. Markmiðið er að þeir
komi saman þar sem næði er til sam-
ræðu og ráðagerða. Gert er ráð fyrir að
farið verði í hópefli, tækifæri gefist að
hrista hópinn saman og reynsluboltar
hjá Eflingu og í röðum trúnaðarmanna
geti  miðlað af reynslu sinni og þekk-
ingu. 

Ætlunin er að námskeiðið verði hald-
ið utan Reykjavíkur. Gera má fastlega
ráð fyrir uppbyggilegum og skemmti-
legum degi þar sem starf trúnaðar-
manna verður greint, farið verður í
hópeflisæfingar og hlutverk trúnaðar-
manna á vinnumarkaði tekið til skoð-
unar.

Starf trúnaðarmannsins verður stöðugt

flóknara og verkefni þeirra verða fjöl-
breyttari og erfiðari með breytingum á
vinnumarkaði. Efling hefur alltaf lagt
metnað sinn í að sinna þessum mikil-
væga hóp vel og koma til móts við þarf-
ir þeirra og óskir enda lítur félagið svo á

að starf trúnaðarmannsins sé forsenda
öflugs starfs félagsins.

Fyrsta námskeiðið verður haldið 17.
september. Þeim trúnaðarmönnum
sem hefðu hug á a taka þátt í því er bent
á að hafa samband við félagið sem fyrst.

Trúna›armannafræ›sla

Hvernig á a› taka á ágreiningi?
Hagn‡tt námskei› fyrir trúna›armenn

Spennandi dagur
í vændum

Trúna›armenn stilla saman strengi 

Rannveig Einarsdóttir hjá fræ›sludeild ASÍ

Trúna›armenn á gó›ri stund
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Markmiðið með námskeiðunum í
hagfræði er að gera trúnaðarmönnum
betur kleyft að skilja og taka þátt í um-
ræðum um efnahagsmál. Lögð er
áhersla á að kynna algeng hugtök hag-
fræðinnar, kynna samspil þeirra og
skoða hvað hefur áhrif á helstu þjóð-
hagsstærðir, segir Ólafur Darri Andra-
son, hagfræðingur og leiðbeinandi. 

Oft er spurt að því hvort trúnaðar-
menn hafi einhverja þörf á þekkingu á
hagfræði og slíkum spurningum fylgja
gjarnan athugasemdir í þá veru að hag-
fræði sé helst til þess fallin að halda aft-
ur af réttmætum kröfum launafólks og
draga þróttinn úr mönnum í kjara-
samningum. 

En þetta er alrangt. Þekking er
sterkasta vopnið í allri baráttu og trún-
aðarmenn búa yfir þekkingu á aðstæð-
um og kjörum á sínum vinnustað, segir
Ólafur Darri.  Ef þeir búa einnig yfir
þekkingu á efnahagsmálum verður staða

þeirra enn sterkari. Slík þekking gefur
trúnaðarmanninum betri sýn á hvaða
möguleikar eru í stöðunni hverju sinni. 

Það er einfaldlega betra að geta mætt
atvinnurekendum og skilið þau rök sem
þeir hafa fram að færa. Ennfremur er
mikilvægt að geta dregið fram mótrök

við því sem þeir leggja fram og kynna
nýjar hliðar á málum út frá hagsmunum
launafólksins. Í þessu efni öllu er gott að
hafa grunnþekkingu á hagfræðinni til
að styðjast við, segir Ólafur Darri að
lokum.

fiekking sterkasta vopni›
Hagfræ›i og trúna›armenn

- segir Ólafur Darri Andrason, hagfræ›ingur ASÍ

Trúna›armenn á hagfræ›inámskei›i

Trúna›armannafræ›sla

Undirbúningur að námi til Félagsliða
fyrir Eflingarfélaga á Geðdeild Land-
spítala háskólasjúkrahúss hefur staðir frá
því í vor. Ætlunin er að nýta  m.a. svo-
kallaða færnimöppu til þess að meta
starfsreynslu og þekkingu starfsmanna
inn í námið og þannig munu starfs-

menn geta stytt námið.
Efling hefur lagt fram ósk um að hefja

námið á haustönn og væntir svara frá
Landspítalanum fljótlega.  Þessi spenn-
andi valkostur verður kynntur Eflingar-
félögum á geðdeild sérstaklega á næst-
unni.

Undirbúningur félagsli›a-
náms hjá Ge›deild LSH
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Efling mun í vetur halda áfram með
námskeið um fjármál heimilanna fyrir
félagsmenn. Þessi námskeið hafa notið
vaxandi vinsælda og hafa margir Efl-
ingarfélagar sagt frá umskiptum í fjár-
málum sínum eftir að hafa sótt nám-
skeiðið. Námskeiðið er ætlað fólki sem

vill læra að nýta tekjurnar sem best,
losna hratt við skuldir og koma góðu
skipulagi á heimilisreksturinn. Kennari
er Ingólfur Hrafnkell Ingólfsson.

Á námskeiðinu er farið yfir ýmsar teg-
undir lána og sparnaðar. Vextir og verð-
bætur útskýrð og kennt hvernig á að

lesa út úr greiðsluseðlinum. Kenndar
eru leiðir til þess að auka ráðstöfunar-
tekjur heimilisins, stýra útgjöldunum og
fá sem mest út úr þeim peningum sem
til eru. 

- Það er lítið sem ekkert rætt um tekj-
urnar því að þær skipta ekki megin máli
segir Ingólfur Hrafnkell Ingólfsson leið-
beinandi. Gamalt kínverskt máltæki
segir: ,,Maður verður ekki ríkur af því
sem maður aflar heldur því sem maður
eyðir”. Það sem skiptir máli er það sem
maður gerir við tekjurnar en ekki hversu
háar þær eru. Þess vegna er kennt á
námskeiðinu, hvernig hægt er að stýra
útgjöldunum og fá með þeim hætti
meira út úr peningunum en hingað til. 

Útgjöldum heimilisins er skipt í
þrennt: neyslu, skuldir og sparnað.
Kennt verður að takast á við þessa út-
gjaldaliði, hvernig hægt er að njóta
neyslunnar, draga úr skuldunum og
hefja sparnað. Þátttakendur á námskeið-
inu fá 12 mánaða fría áskrift að rafrænu
heimilisbókhaldi og veltukerfinu, sem er
auðveld aðferð til þess að losna hratt við
skuldir, sagði Ingólfur að lokum. Nánari
upplýsingar um námskeiðin er að finna
á heimasíðunni: www.spara.is 

Skráning er hjá Eflingu í síma 510-
7500 eða í tölvupósti efling@efling.is

Námskei›

Peningar, peningar, peningar?
- viltu læra a› gera meira úr peningunum?

Vinsæl fjármálanámskei›

Ingólfur Ingólfsson

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Námskeiðið Fjármál heimilanna
verður haldið í fræðslusetri Efling-
ar að Sætúni 1, 4. hæð þann 18. og
20. október frá kl 18:00 til 22:00.

1% framlag atvinnurekenda í séreign-
arsjóð mun verða greitt í samtrygg-
ingarsjóðinn frá næstu áramótum
vegna þeirra sjóðfélaga sem ekki hafa
samning um séreignarsjóð.

Þar með falla niður þær greiðslur sem
launagreiðandi hefur greitt í séreignar-
sjóðinn nema gerður sé samningur um
séreignarsparnað. 

Ávinningurinn af þeim sparnaði sem
hér um ræðir er eingöngu þinn. Þetta er

eina leiðin til að njóta þeirra mótfram-
laga sem þér ber að fá frá launagreið-
anda þínum. Það eina sem þú þarft að
gera er að fylla út samning um séreigna-
sparnað.

Hafðu samband við Lífeyrissjóðinn
Framsýn, Séreignarsjóð, í síma 515-
4700 / 515-4751 og við hjálpum þér að
klára málið eða fylltu út samninginn á
bls. 16 hér í blaðinu og sendu til okkar.

Árí›andi skilabo›!
- frá Lífeyrissjó›num Frams‡n
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Allir búa yfir færni og þekkingu sem
af mörgum ástæðum er ókunn bæði
okkur sjálfum og samstarfsmönnum.
Trúnaðarmenn þurfa að hafa yfirsýn
yfir hvað þeir kunna og geta. Þetta er

einmitt gert með færnimöppu sem er
eins konar samantekt af reynslu, kunn-
áttu og menntun. Með færnimöppunni
er varpað ljósi á alla þá kunnáttu sem
við búum yfir og hún skráð. 

Færnimappa er tæki sem hjálpar okkur
að :
• öðlast aukinn skilning og yfirsýn yfir

eigin færni 
• styrkja stöðu okkar í starfi og auka

möguleika á starfsþróun / starfsframa
• læra leiðir til að setja upplýsingar fram

á skipulegan hátt 
• styrkja stöðu sína í félagslegu starfi 
• greina þörf fyrir sí- og endurmenntun

Færnimappa fylgir okkur í leik og
starfi og í hana skráir hver og einn alla
reynslu sem skiptir máli og fær aðstoð
við gerð ferilskrár. Færnimappan mun
þannig nýtast trúnaðarmanninum til að
greina hæfni sína til að sinna starfi trún-
aðarmannsins og  greina styrkleika sína.
Auk þess er gerð áætlun um sí- og end-
urmenntun sem hefur það að markmiði
að auka færni trúnaðarmannsins til að
takast á við þau margvíslegu verkefni
sem fylgja starfi hans.

Færnimappa trúna›armannsins
- N‡tt og spennandi framhaldsnámskei› fyrir trúna›armenn

Trúna›armannafræ›sla

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Námskeiðið, sem tekur einn dag,
er hugsað fyrir þá sem hafa lokið
trúnaðarmannanámskeiði I og II.
Það verður haldið 29. nóv og 1. okt.
frá kl 9:00 til 16:00 í fræðslusetri
Eflingar að Sætúni 1.

Efling - stéttarfélag hefur nú um skeið
verið í þróunarvinnu með Iðntækni-
stofnun og nokkrum fyrirtækjum við

gerð námsefnis fyrir ræstingarfólk, Þjón-
ustuliðanám. Á dagskrá eru námskeið
síðar í haust þeim sem vilja kynna sér

námið er bent á að hafa samband við
skrifstofu Eflingar. Nánari útfærsla og
tímasetningar verða kynnt sérstaklega í
næsta fréttablaði Eflingar.

Námskeið fyrir starfsmenn mötu-
neyta.

Stefnt er er að því að halda námskeið
fyrir Eflingarfélaga sem starfa í mötu-
neytum nú í haust. Á þessum námskeið-
um er farið í hreinlæti og örverufræði,
hollustufæði er tekið fyrir ásamt því sem
farið er  almenna þætti s.s. samskipti og
réttindi og skyldur á vinnumarkaði.

Þeir sem hefðu hug á að sækja þessi
námskeið er bent á að hafa samband við
Eflingu (Ingu) í síme 510-7500, en
rekstur námskeiðsins er háður lágmarks-
þáttttöku.

fijónustuli›anám
- N‡tt fyrir starfsfólk vi› ræstingar

Á dagskrá eru námskeið
síðar í haust



22 F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Efling mun eins og undanfarin ár
standa að starfslokanámskeiði fyrir þá
félagsmenn sem eru farnir að huga að
starfslokum. Til þess að við getum not-
ið þessara ára á sem bestan hátt er
nauðsynlegt að kynna sér rækilega rétt-
indi og skyldur sem fylgja því að láta af
daglegum störfum vegna aldurs.

Á námskeiðinu er farið yfir hvernig
staða aldraða hefur breyst í nútíma sam-
félagi og hvernig það hefur áhrif á þá
þjónustu sem öldruðum stendur til
boða í dag. Hvernig upplifir fólk starfs-
lokin og hvað er í boði fyrir þá sem vilja
sækja félagsstarf sem boðið er upp á
bæði hjá sveitarfélögum og öðrum aðil-

um. Hvaða þjónustu er hið opinbera
lögum samkvæmt skylt að veita eldri
borgurum, bæði hvað varðar heima-
þjónustu, stofnanaþjónustu, félagstarf
o.fl. Farið er yfir rétt fólks til almanna-
trygginga, sérstaklega með tilliti til rétt-
inda eldri borgara. Einnig er farið yfir
hvernig lífeyrissjóðakerfið starfar, hvern-
ig sjóðirnir eru uppbyggðir og hvernig
réttindin myndast. Hvaða kostir eru í
boði fyrir eftirlaunaþega sem vilja skipta
um húsnæði. Hvernig er hægt að koma
í veg fyrir slys í heimahúsum og breyta
núverandi húsnæði með litlum tilkostn-
aði með það að markmiði að búa lengur
í gamla húsnæðinu. Farið er ítarlega í

grundvallaratriði næringarfræðinnar og
mikilvægi þess að huga vel að mataræð-
inu með tilliti til þeirra líkamlegu breyt-
inga sem fólk getur vænst þegar aldur-
inn færist yfir. Ræddar eru þær heilsu-
farslegu breytingar sem geta átt sér stað
með hækkandi aldri og hvernig regluleg
hreyfing og líkamsrækt getur haft þar
áhrif.

Árin okkar

Undirbúum „bestu árin“ vel
Starfslokanámskei›

- Kynnum okkur réttindi og skyldur flegar lí›ur a› starfslokum

Eflingarfélagi hjá Skeljungi

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Námskeiðið verður haldið í
fræðslusetri Eflingar 26., 28., 30.
október og 9., 11. og 13. nóvember
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Í síðustu kjarasamningum kom inn
nýtt ákvæði í samninga Eflingar —
stéttarfélags þar sem kveðið er á um að
þegar atvinnurekandi skipuleggur
starfsmannaviðtöl þá taki þau einnig til
Eflingarfélaga.

Framkvæmd starfsmanna- og launa-
viðtala innan fyrirtækja og stofnanna
hefur aukist á síðustu árum. Tilgangur
starfsmannaviðtala er meðal annars sá
að samræma þarfir og óskir starfsmanna
og fyrirtækisins. Þau eru einnig kjörinn
vettvangur til að styrkja samskipti yfir-
manns og starfsmanns, efla sjálfstæði og
vöxt starfsmanns og koma á markvissri
símenntun innan fyrirtækja. Þegar um
launaviðtöl er að ræða kemur til viðbót-
ar umræða um kaup og kjör. 

Niðurstaða úr þessum viðtölum bygg-
ist að hluta á því hvernig við höfum

undirbúið okkur fyrir þau. Námskeiðið
starfsmannaviðtöl – launaviðtöl er hugs-
að sem hjálp við undirbúning.  Á nám-
skeiðinu er fjallað almennt um viðtöl

milli starfsmanna og stjórnenda og
hvernig starfsmenn geti undirbúið sig
undir þau og niðurstöður þeirra.

Sú staða kemur upp hjá okkur öllum
að við viljum koma einhverju á fram-
færi í töluðu máli fyrir framan hóp
fólks. Hvort sem um er að ræða tæki-
færisræðu í afmæli, fyrirspurnir á op-
inberum fundum eða bara láta verk-
stjórann í vinnunni heyra okkar skoð-
un á málum.

Efling mun í haust standa fyrir nám-
skeiði fyrir félagsmenn þar sem undir-
búningur fyrir ræður og framkomu er
kenndur. Markmið námskeiðsins er að
þjálfa nemendur í að koma fram. Farið
er yfir einfaldar leiðbeiningar um notk-
un raddarinnar og skýrleika í tali. Sam-
spil raddar og líkama kannað og hvern-
ig best er að undirbúa stutta ræðu, fyrir-
lestur eða bara tölu í næsta afmæli.

Kennari á námskeiðinu er Sigurþór
Heimisson. 

Samskipti

N‡tum okkur réttinn til a› láta
okkar sko›un í ljós

Starfsmannavi›töl – Launavi›töl 

Pix

Eru fleir a› skrifa næstu tækifærisræ›u?

Flytur flú næstu tækifærisræ›u?!
Framsögn og framkoma

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Námskeiðið, sem tekur tvö kvöld,
verður haldið í fræðslusetri Efling-
ar að Sætúni 1, 4. hæð þann 12. og
14. október frá kl 19:00 til 22:00.

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Námskeiðið, sem er haldið í fræðslu-
setri Eflingar að Sætúni 1, 4. hæð, er
þrjú kvöld frá kl 19:00 til 22:00 og
verður haldið 5., 7. og 12. október.
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Að venju mun Efling bjóða öllum fé-
lagsmönnum að sækja sjálfstyrkingar-
námskeiðin vinsælu nú í haust. Verður
bæði boðið uppá grunn- og framhalds-
námskeið en mikil eftirspurn hefur
verið eftir framhaldsnámskeiði hjá
þeim sem hafa klárað fyrra námskeiðið.
Eru mörg dæmi þess að félagsmenn
sem hafa sótt þessi námskeið hafi upp-
götvað nýja hlið á sér, og sjálfstyrking-

arnámskeiðin hafa jafnvel orðið hvati
til þess að félagsmenn hafa sótt sér
frekara nám og þekkingu.

Sjálfstyrking I
Á fyrra námskeiðinu verður fjallað

um mismunandi framkomu og áhrif
hennar á samskipti. Hvað eflir og hvað
dregur úr sjálfstrausti og áhrif góðrar
sjálfsmyndar á starfsandann? Hvernig

geta starfsmenn skapað gott andrúms-
loft og góða samvinnu? Farið er í mikil-
vægi þess að fólk setji sér markmið.

Sjálfstyrking II
Á sjálfstyrkingu II er unnið með þau

hugtök sem kynnt voru á sjálfstyrking-
arnámskeiði I.  Fjallað er um áhrif
streitu á sjálfsmynd, samskipti og líðan.

Til að öðlast góða og sterka sjálfs-
mynd er hverjum einstakling mikilvægt
að skoða sjálfan sig út frá þeim aðstæð-
um sem hann býr við í samskiptum sem
hann á í daglegu lífi. Með því að sækja
sjálfstyrkingarnámskeið geta einstakling-
ar fengið leiðbeiningu, upplýsingar, um-
ræður og skoðanaskipti á því hvernig
einstaklingar geta byggt sig upp.  

Hvort námskeið er 12 kennslustundir
og er kennt á þremur kvöldum.
Kennsla fer fram í fræðslusetri  Efling-
ar-stéttarfélags að Sætúni 1, 4. hæð og
eru kennd á eftirfarandi dagsetningum
og tímum:

Námskeiðin eru ókeypis fyrir félags-
menn og skráning fer fram hjá Eflingu
í síma 510-7500 eða á netfangið efl-
ing@efling.is.

Sjálfstraust

Eflum sjálfstraust 
- styrkjum sjálfsmyndina

Sjálfstyrkingarnarámskei›

- Eitt vinsælasta námskei› aftur af sta›

Fiskvinnslukonur a› störfum hjá Toppfiski

Hvar & hvenærHvar & hvenær
Sjálfstyrkingarnámskeið I
Dagana 21., 23., og 28. september kl.
19-22. Dagana 19., 21., og 26. október
kl. 19-22

Sjálfstyrkingarnámskeið II
Dagana 16., 18., og 23. nóvember kl.
19-22

Smurbrauð
Kennari: Marentza Poulsen. 
Kennslustundir: 28
Kennsludagar: 18. – 21. október 2004,
kl. 17:00 til 21:00 
Staður: Hótel- og matvælaskólinn í
Kópavogi, stofa V4
Námskeiðsgjald: Kr. 23.600

Innihaldslýsing: Hvað er smurt brauð?
Hvernig búa á til snittur? Hvernig búa á
til canapé og pinnamat? 

Magnáætlun, sýnikennsla á skrauti,
kjöthlaup, eggjahlaup, brauðtertugerð,
samlokugerð, skrautgerð, hefðbundið

smurbrauð, brauð og álegg. Áhöld og
hreinlæti. Sjálfstæð vinna. Uppsetning á
hlaðborði.

Námskeiðið er m.a ætlað starfsfólki í
mötuneytum.

Kökubakstur 
Kennari: Ingólfur Sigurðsson bakara-
meistari. 
Kennslustundir: 22
Kennsludagar: 19. og 20. nóvember 2004.
Staður: Hótel- og matvælaskólanum í
MK.
Námskeiðsgjald: Kr. 25.500

Föstudagur 19. nóvember, 
kl. 14:00 – 19:00. 

Kransakökur, tertur, ís og hráefnis-
kostnaður. Rætt verður almennt um
framleiðslu á kransakökum, tertum og

ís. Talað um atriði eins og hráefni,
fyllingar, matarlím o.fl. Rætt um hrá-
efnisverð og útreikninga. Skoðaðar og
skilgreindar nokkrar uppskriftir.     

Laugardagur 20. nóvember, kl.
10:00 – 19:00. 

Kökur, bökur, rammakökur, grunn-
uppskriftir og skreytingar

Rætt verður almennt um köku-
bakstur. Komið verður inn á atriði eins
og hráefni, deigvinnslu, bakstur og
skreytingu. Rætt um og sýnd fram-
leiðsla á einföldum skreytingum úr
súkkulaði og marsipani. Skoðaðar og
skilgreindar nokkrar uppskriftir.    

Nánari upplýsingar og skráning í
símum 594-4000, 580-5254 
og frodi@ismennt.is

Sæmundur Fró›i
Námskei› fyrir starfsfólk í mötuneytum
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kb banki
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Fagnámskeið I fyrir eldhús, ræst-
ingu, býtibúr og þvottahús haustið
2004. 

Kennsla Fagnámskeiðs I fyrir eldhús,
ræstingu, býtibúr og þvottahús hefst 5.
okt. og stendur til 30. nóv. Kennt verð-
ur kl. 14.00 – 17.40 á þriðjudögum og
fimmtudögum.

Kennsla fer fram hjá Námsflokkum
Reykjavíkur í Mjódd.

Skráning fer fram hjá Eflingu-stéttar-
félagi í síma 510 7500. 

Fagnámskeið I fyrir umönnun
Fagnámskeið I fyrir umönnun verða

haldin í haust og verða tímasetningar og
nánari upplýsingar sendar út á stofnanir.

Fagnámskeið leikskólastarfs-
manna

Fagnámskeið Eflingarfélaga sem starfa
á leikskólum verða haldin eftir áramót.
Fagnámskeið I (50 stunda) verður hald-
ið dagana 31. mars, 1. apríl, 7. apríl, 8.
apríl, 14. og 15 apríl; en fagnámskeið II
(70 stunda námskeið) verður haldið
dagana 2. til 13. maí.

Mímir-símenntun mun annast fram-
kvæmd og kennslu 

Starfsmenntun

Frá námskei› leikskólastarfsmanna hjá Mími-símenntun

Starfstengd námskei›Starfstengd námskei›



Í fjór›a sinn
Grunnmenntaskólinn 

- metinn sem 25 eininga nám í framhaldsskóla
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Grunnmenntaskólinn fer af stað í
fjórða sinn 27. september n.k. Námið
er 300 stundir og skiptist á tvær annir,
haust- og vorönn. Kennsla fer fram síð-
degis tvisvar í viku og tvo laugardaga í
mánuði.

Gunnlaug Hartmannsdóttir, hjá
Mími-símenntun segir að markmið
námsins sé að auka hæfni til starfs og
náms með því að styrkja grunninn, efla
sjálfstraust og samskiptahæfni og þjálfa
sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. Þá
er lögð áhersla á að skapa gott og hlýlegt
andrúmsloft þar sem nemendur taka
virkan þátt. Kennslan miðast við þarfir
og getu hvers og eins. Helstu náms-
greinar eru: íslenska, enska, stærðfræði
og tölvur. Mikil áhersla er lögð á að
tengja tölvukennslu við kennslu í öðr-
um greinum m.a. með verkefnavinnu.
Einnig er farið í sjálfstyrkingu, sam-
skipti og náms- og starfsráðgjöf. Allt
námið er miðað við að þátttakendur
hafi ekki farið í frekara nám að loknum
grunnskóla eða langur tími sé liðinn frá
því að þeir sátu síðast á skólabekk. 

Námið í Grunnmenntaskólanum er
einstaklingsbundið nám án prófa. Fyrir
liggur samþykki menntamálaráðuneyt-
isins á því að meta námið til eininga á
framhaldsskólastigi.

Kennsla hefst 27. september og fer
fram að Öldugötu 23, Gamla Stýri-
mannaskólanum. Nemendur munu

þurfa að bera einhvern kostnað en geta
sótt um styrki fræðslusjóða Eflingar fyr-
ir 75% af tilkostnaði.

Gunnlaug hefur umsjón með skólan-
um og veitir frekari upplýsingar í síma
580-1804, en skráning fer fram hjá Efl-
ingu í síma 510-7500 eða á tölvupósti á
efling@efling.is

Starfsmenntun

Í fjór›a sinn
Grunnmenntaskólinn 

- metinn sem 25 eininga nám í framhaldsskóla

Frá Grunnmenntaskólanum

Nemendur í Grunnmenntaskólanum áhugasamir
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Efling mun fara af stað með Land-
nemaskólann nú í haust í fjórða sinn.
Landnemaskólinn er fyrir félagsmenn
Eflingar-stéttarfélags af erlendum upp-
runa. Skólanum er ætlað að stuðla að
menntun starfsmanna af erlendum
uppruna þannig að þeir verði öflugri
og hæfari starfsmenn á íslenskum
vinnumarkaði. 

Megin áhersla er lögð á nám í íslensku
og að auka þekkingu nemenda á ís-
lensku samfélagi og atvinnulífi. Einnig
verður lögð áhersla á samskipti á vinnu-
stað og sjálfseflingu. Námið fer að
miklu leyti fram í verkefnavinnu þar
sem nemendur þurfa að afla sér upplýs-
inga bæði innan og utan skólans, vinna
úr þeim og kynna niðurstöður.

Félagsmenn þurfa að sækja um inn-
göngu í Landnemaskólann í samvinnu
við vinnuveitendur sína þar sem hluti
námsins fer fram á vinnutíma. Land-
nemaskólinn er styrktur að mestum
hluta af starfsmenntasjóðum Eflingar en
þó má búast við einhverjum skólagjöld-

um. Nemendur geta síðan sótt um 75%
endurgreiðslu á þessum skólagjöldum
sem einstaklingsstyrk í sinn starfs-
menntasjóð hjá félaginu. Námið er án
prófa og stefnt er að þvá að fá það metið
til 10 eininga á framhaldsskólastigi.

Skólinn er 120 kennslustundir og fer
kennsla fram á þriðjudögum og
fimmtudögum frá klukkan 15-19.
Kennsla hefst 28. september og fer fram
að Öldugötu 23, Gamla Stýrimanna-
skólanum.

Starfsmenntun

Landnemaskólinn
Aukin flekking á íslensku samfélagi og atvinnulífi

Kennslustund í Landnemaskólanum

The educational fund of Efling and
SA (Starfsafl), in cooperation with
Mími and a number of companies that
have employed foreign workers, will
offer new courses in Icelandic this win-
ter, a total of 250 lessons. This educa-
tion is designed to provide a deeper
understanding of the Icelandic lan-
guage and society in the minds of the
members of Efling. They will learn
about the Icelandic community, the
Icelandic labour market and about
Icelandic traditions and culture.

We assume that participating com-
panies will make sure that employees
continue to receive their wages while
attending classes. We plan to teach
throughout the winter, but the timing
of classes will be planned in coopera-
tion with employers to minimise dis-

ruption.
We encourage foreign employees and

their employers to consider this offer
and to contact the office of Efling for
further information. 

Telephone: 510-7500, or e-mail,
efling@efling.is

A school for foreign members of Efling
Settlers in Iceland

Fyrirvaralaus uppsögn
Hafðu samband strax við félagið þeg-
ar fyrirvaralaus uppsögn á sér stað.

Einnig ef þú telur að ekki sé rétt stað-
ið að uppsögninni eða brotið á þér.  
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Menntun

Ert þú óákveðin(n) um leiðir í námi
og starfi?  Vantar þig upplýsingar um
nám og störf?  Gríptu tækifærið og
fáðu leiðsögn hjá náms- og starfsráð-

gjafa, þér að kostnaðarlausu! Félags-
mönnum  hefur undanfarin misseri
staðið til boða að sækja sér náms- og
starfsráðgjöf á vegum Eflingar.  Gunn-

laug Hartmannsdóttir og Fjóla María
Lárusdóttir, námsráðgjafar frá Mími-
símenntun og Fræðslumiðstöð at-
vinnulífsins hafa farið á vinnustaði Efl-
ingarfélaga til að kynna þessa þjónustu
og hvetja fólk til þess að vera virk í eig-
in símenntun.   Einnig hafa einstak-
lingar sótt sér ráðgjöf að Grensásvegi
16a á skrifstofum ráðgjafa.  Þú getur
hringt og skráð þig í viðtal í síma: 580-
1800 eða 599-1400.

Nú þegar hafa rúmlega 80 Eflingarfé-
lagar sótt sér ráðgjöf um ýmisskonar
málefni.  Sem dæmi um málefni má
nefna upplýsingar um nám og störf,
leiðir til að byggja sig upp í starfi,
áhugasviðsgreiningu, aðstoð við að setja
sig í samband við rétta aðila, persónu-
lega ákvarðanatöku og setningu mark-
miða.

Ef þú vilt fá námsráðgjöf á þinn
vinnustað eða fá frekari upplýsingar um
verkefnið er hægt að hafa samband við
Eflingu (s: 510-7500) og verður komið
í heimsókn á þinn vinnustað þar sem
haldinn verður stuttur kynningarfund-
ur og boðið er upp á einstaklingsviðtöl.

Hva› vilt flú læra??Hva› vilt flú læra??
- Námsrá›gjöf á flínum vinnusta›!- Námsrá›gjöf á flínum vinnusta›!

Gunnlaug og Fjóla María námsrá›gjafar

Sveinn Svavarsson vinnur í Koltrefja-
deild hjá Össur og fór í námsráðgjöf hjá
Mímir-símenntun á vegum Eflingar.
Hann segir að námsráðgjafi hafi komið
á fund með Eflingarfélögum sem vinna
hjá fyrirtækinu og kynnt þeim ýmsar
leiðir til náms. 

- Ég varð fyrir miklum áhrifum af
áhuga ráðgjafans. Í framhaldi af því
ákvað ég að skrá mig í kvöldskóla í Fjöl-
brautarskólanum í Breiðholti í vetur og
undirbúa mig fyrir nám í rafeindarfræði
næsta haust. Mig hefur lengi dreymt um
að fara í slíkt nám og núna finnst mér
ég vera tilbúinn til þess að láta þann
draum rætast. Námsráðgjöfinn kom sér
mjög vel og ég er þakklátur Eflingu og
námsráðgjafanum mínum fyrir  stuðn-
inginn og hvatninguna sagði Sveinn að
lokum. 

Úr Össur 
í rafeinda-
fræ›i
- flakklátur Eflingu fyrir
námsrá›gjöf

Sveinn Svavarsson
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Olga Jakobsdóttir vann á Elli og
Hjúkrunarheimilinu Grund þegar hún
fór í námsráðgjöf hjá Mími-símenntun.
Hún segir að aðdragandinn hafi verið  á
þá leið að námsráðgjafi sem hélt fund
með Eflingarfélögum á vinnustaðnum
hafi sannfært sig um að sækja námskeið
vegna lesblindu. Þegar því lauk hafði ég
aftur samband við ráðgjafan og vegna
hvatningar hennar ætla ég í Grunn-
menntaskólan í haust. Ef námið gengur
vel hjá mér í vetur hef ég áhuga á að fara
í nám í grafískri hönnun í Iðnskólanum
næsta haust. 

Þetta framtak hjá Eflingu og Mímir-
símenntun, að senda námsráðgjafa á
vinnustaði og kynna fjölþætta mögu-
leika til náms er frábært og ég vona að
sem flestir nýti sér ráðgjöfina sagði Olga
og brosti.

Á lesblindunámskei›
og nú í Grunnmennta-
skólann

Olga Jakobsdóttir
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Eflingarfélagar geta sótt um endur-
greiðslu á námi og námskeiðum sem
þeir sækja sér að eigin vali. Reglur starfs-
menntasjóða Eflingar gera ráð fyrir að
umsækjandi hafi verið í félaginu í 12
mánuði áður en sótt er um styrk en
greitt er hlutfallslega fyrir hlutastörf.
Styrkir til einstakra félagsmanna vegna
starfsnáms að eigin vali geta verið allt að
35.000 – 44.000 á ári. Aldrei er þó
greitt meira en sem nemur 75% af
kostnaði við viðkomandi námskeið.
Tómstundanám er styrkt að hámarki kr.
10.000 – 12.000 eða 50% af kostnaði.

Til þess að sækja um styrk þarf að
fylla út sérstakt eyðublað sem fæst á
skrifstofu Eflingar og heimasíðu fé-
lagsins og skila inn kvittun fyrir
greiðslu á námskeiði ásamt ljósriti af
síðasta launaseðli og staðfestingu á að
hafa lokið námskeiðinu. 

Stu›ningur til náms

Hva›  fæ ég endurgreitt?
Fræ›slustyrkir Eflingar 

- N‡tum okkur stu›ning til náms!

What support do I have
from Efling?

WHAT rights do I have??

Members og Efling can apply for ed-
ucational grants. The main rules of the
educational funds of Efling state that
those applying for a subsidy must have
been members of the union for a 12
month period before applying. Grants
to those in part-time employment are
proportional. The amount of any gr-
ant offered to an individual for
vocational education they choose
themselves is up to 35.000 – 44.000
per annum. In order to apply for a
subsidy applicants must complete a
special form, available at the union
office. This may also be found on the
Efling homepage under the heading of
_Education“. Applicants must also
present receipt(s) for payment for the
course together with a copy of their
last salary slip.

Efling provides in cooperation with
employers, educational funds which

are available to all its members. The
role of these educational funds is:

• to grant a subsidy to individuals
for vocational education, chosen by
themselves, i.e. individual subsidies.

• to offer courses in vocational ed-
ucation in cooperation with ed-
ucational institutions, specific trade
departments or firms.

Efling starfsrækir í samstarfi við atvinnurekendur
starfsmenntasjóði fyrir alla félagsmenn sína. Hlut-
verk starfsmenntasjóðanna er tvíþætt: 
• Að styrkja einstaklinga til starfsnáms að eigin vali

þ.e. með einstaklingsstyrkjum.
• Að standa að framboði á starfsmenntanámskeið-

um í samstarfi við fræðsluaðila og ákveðnar starfs-
greinar eða fyrirtæki.
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Það var mjög merkilegt að kynnast
þessari nýbreytni í menntun trúnaðar-
manna í Bretlandi, segir Garðar Vil-
hjálmsson, fræðslustjóri Eflingar í við-
tali við Eflingarblaðið. Fyrr á þessu ári
var hann viðstaddur opnun á verkefni
breska Alþýðusambandsins sem kallast
trúnaðarmaður fræðslumála en enska
heitið er union learning representative.
Ljóst er að breska Alþýðusambandið
bindur miklar vonir við þetta nýja verk-
efni trúnaðarmanna og segir Garðar að

við eigum að fylgjast vel með starfinu í
Bretlandi og læra af því eins og kostur
er.

Trúnaðarmanni fræðslumála er ætlað
að afla sér þekkingar á möguleikum og
leiðum til aukinnar fræðslu og þekking-
ar fyrir samstarfsmenn. Hann á einnig
að vera í stakk búinn að koma að vinnu
við starfsmenntaáætlanir fyrirtækja og
vera talsmaður starfsfólks við ákvarðan-
ir er snúa að menntastefnu fyrirtækja.
Verkefnið er unnið af fræðslustofnun

breska alþýðusambandsins með stuðn-
ingi frá félagsmálasjóði Evrópusam-
bandsins.

Efling vinnur nú að svipuðu verkefni
með styrk frá Leonardó starfsmennta-
áætlun Evrópusambandsins þar sem
trúnaðarmönnum félagsins verður boð-
ið að taka 100 stunda fjarnám um
starfs- og námsráðgjöf.

Nánar er fjallað um þetta efni á bls.
42.

Trúna›armenn

Trúna›armenn fræ›slumála
Spennandi n‡jung fyrir trúna›armenn

- Efling kynnir sér fræ›slustarf breska alfl‡›usambandsins TUC

Fræ›slustjóri Eflingar Gar›ar Vilhjálmsson me› Marion Simone frá fræ›sludeild breska Alfl‡›usambandsins og Alan Johnson, rá›herra sí- og endur-
menntunarmála í Bretlandi sem var vi›staddur opnunina.
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Hraðlestrarskólinn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Nýi Ökuskólinn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Ökuskólinn í Mjódd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Iðntæknistofnun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Tölvu og verkfræðiþjónustan  . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Enskuskólinn Faxafeni 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Tölvuskólinn Þekking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

Hjá Tölvuskólanum Þekkingu er líka kennt beint á tákn-
máli og er þá óþarfi að vera með túlk með sér.

Eftirtaldir a›ilar gefa Eflingarfélögum 
afslátt á ver›i námskei›a 

gegn framvísun félagsskírteinis 
2004-2005.

Ef þér er sagt upp störfum
— hafðu samband strax!!!
Efling-stéttarfélag vill benda fé-
lagsmönnum sínum á að hringja
til félagsins ef þeim er sagt upp

störfum.
Uppsögn á alltaf að vera skrifleg
og dagsett því annars er hætta á

að fyrirtæki leiki þann leik að
þræta fyrir að uppsögnin hafi átt

sér stað.
Þannig geta tapast launakröfur. 

Starfsmönnum er sagt upp munn-
lega en geta ekki sannað það að
þeir eigi laun inni hjá fyrirtækinu. 
Það er mjög áríðandi að starfs-

menn hafi alltaf samband við fé-
lagið strax og uppsögn hefur átt

sér stað.
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Í tilefni af viku símenntunar 12. - 18.
september verður Eflingarfélögum boð-
ið upp á stutt námskeið í gerð færni-
möppu dagana 14. og 16. september frá
kl. 19:00 — 22:00 á Öldugötu 23.
Með því að skrá færni þína færð þú
haldgóða yfirsýn yfir þá reynslu og
þekkingu sem þú hefur í farteskinu.
Aukin þekking á eigin færni getur hjálp-
að þér að setja raunhæf markmið í námi
og starfi.  Að auki aðstoða náms- og
starfsráðgjafar þig við að útbúa ferilskrá

og veita þér persónulega leiðsögn varð-
andi nám og starf.  

Einnig verður boðið upp á áhugasvið-
greiningu miðvikudaginn 15. september
á Grensásvegi 16a, 3. hæð, kl. 18:00 —
19:00.  Tekin er áhugasviðsgreining í
hópi undir leiðsögn náms- og starfsráð-
gjafa og geta þátttakendur síðan skráð
sig í viðtal þar sem ráðgjafi túlkar nið-
urstöður.  Þér er velkomið að mæta!!
Engin skráning og námskeiðin eru
ókeypis. Nánari upplýsingar má fá hjá

Mími - símenntun, Fjólu Maríu Lárus-
dóttur og Gunnlaugu Hartmannsdótt-
ur í síma 599-1400 eða hjá Eflingu -
stéttarfélagi Garðar Vilhjálmsson í síma
510-7500.

Í síðasta blaði Eflingar var viðtal við
þá Jón Helgason og Hjört Sigurpálsson
um nýstofnað fyrirtæki þeirra félaga sem
fæst við stíflulosun, hreinsun holræsa,
nýlagna og rotþróa, spúlun á bílaplön-
um og fleira þess háttar. Þeir bjóða fé-
lagsmönnum Eflingar þjónustu fyrir-
tækisins á sérstöku afsláttarverði, en
fram kemur í viðtalinu við þá að al-
mennt sé dýrt að fá þjónustu bíla í þessi
verkefni.

Í blaðinu var nefnt afsláttarverð til fé-
lagsmanna Eflingar sem leiðrétt er hér
með en það er 12.000.- kr. á tímann
með virðisauka og er þá innifalið í því
10 km akstur. 

Menntun

Viltu koma á ókeypis námskei›?
Vika Símenntunar

- Færnimappa og áhugasvi›sgreining

Spíssar bjó›a 
félagsmönnum 
vildarkjör

Lei›rétting

12.000 kr á tímann

Jói og Simmi munu kynna viku símenntunar
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Vika símenntunar verður haldin dag-
ana 12.-18. september og er nú haldin

í fimmta sinn hér á landi. Vikan er á
vegum menntamálaráðuneytisins en

Mennt-samstarfsvettvangur atvinnu-
lífs og skóla sér um skipulagningu og

framkvæmd hennar í samvinnu við
símenntunarmiðstöðvarnar níu á

landsbyggðinni. Um er að ræða

kynningarátak og segir Gyða Dröfn
Tryggvadóttir, verkefnastjóri að athygl-
inni sé beint að ungu fólki að þessu
sinni.

Mikilvægt er að ungt fólk geti auð-
veldlega aflað sér upplýsinga um hvert
það getur snúið sér í leit að möguleik-
um til náms og hvaða styrkir og náms-
leiðir séu í boði. Þá munu upplýsingar

verða aðgengilegar á heimasíðu Viku sí-
menntunar www.mennt.net og náms-og
starfsráðgjafar munu bjóða ungu fólki
upp á ráðgjöf um allt land. Þá verður
haft samstarf við stéttarfélögin.

Áhersla verður einnig lögð á almenna
hvatningu og kynningu á mikilvægi sí-
menntunar fyrir almenning.

Gyða segir ennfremur að þriðjudag-
inn 14. september verði Starfsmennta-
verðlaun Starfsmenntaráðs og Menntar
afhent í Iðnskólanum í Reykjavík. Þau
eru veitt þeim sem eru að vinna framúr-
skarandi starf í starfsmenntun og eru af-
hent í þrem flokkum. 

Einnig er þetta kjörið tækifæri fyrir
fulltrúa stéttarfélaga til að heimsækja
fyrirtæki og kynna með hvaða hætti þau
styðja og stuðla að símenntun félags-
manna sinna, sagði Gyða að lokum. 

Menntun

16. september 
símenntunardagur

Vika símenntunar beinist a› ungu fólki

Gy›a hjá Mennt me› kynningarefni

Fimmtudaginn 16. september
verður svo símenntunardagur í fyr-
irtækjum. Þá geta þau notað dag-
inn til þess að kynna starfsmönn-
um fræðslustefnu sína, haldið nám-
skeið fyrir starfsmenn eða fengið
námskeiðshaldara til liðs við sig og
verið með kynningar í hádeginu
eða kaffitímum. 
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Námskeiðsnefnd á vegum Eflingar og
Umhverfis- og tæknisviðs Reykjavíkur-
borgar hefur verið að störfum frá síð-
ustu kjarasamningum. Fræðslumiðstöð
Atvinnulífsins er nú að vinna tillögu að
námskrá og framkvæmdaáætlun náms-
ins. Í framhaldi af þessari vinnu hefur
verið ákveðið að hefja þegar undirbún-
ing að námskeiðsdegi Eflingarstarfs-
manna hjá Umhverfis og tæknisviði. 

Á þessum námskeiðsdegi verður farið
í skipulag Umhverfis og tæknisviðs
borgarinnar, kynnt verður það helsta
sem er á döfinni innan sviðsins og ýms-
ar fræðsluleiðir fyrir Eflingarfélaga
kynntar. Þá verður farið í starf stéttarfé-
lagsins, réttindi og skyldur á vinnu-
markaði ræddar og fræðslustarf Eflingar
kynnt.

Nánari upplýsingar og dagsetningar
verða kynntar Eflingarfélögum hjá Um-
hverfis- og tæknisviði í september.

Starfsmenntun

Gagn og gaman hjá Eflingarfélögum
Námskei›isdagur umhverfis- og tæknisvi›s Reykjavíkurborgar

Unni› a› skipulagi fræ›sludags fyrir Eflingarfélaga hjá Umhverfis- og tæknisvi›i Reykjavíkurborg-
ar. Gar›ar Vilhjálmsson fræ›slustjóri Eflingar, A›alhei›ur Jónsdóttir frá Mími-símenntun, Ágústa
B. Bjarnadóttir fræ›slufulltrúi svi›sins, og Gu›munda Kristinsdóttir frá Fræ›slumi›stö› atvinnulífs-
ins.
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Nýlega undirritaði Efling þriðja
samninginn við landskrifstofu Leonar-
dó starfsmenntaáætlunar Evrópusam-
bandsins um námsferðir Eflingarfélaga

til annarra Evrópulanda.  Í þessari lotu
munu allt að 22 félagsmenn fara í
vikuferð en þeir koma frá Orkuveitu
Reykjavíkur, Hörpu, Securitas, Grund

og Landspítala. Áður hafa á fjórða tug
félagsmanna Eflingar frá tólf fyrirtækj-
um farið í þessar ferðir. Af viðtölum,
frásögnum í Eflingarblaðinu og sam-
tölum við þátttakendur má ráða að
þessar ferðir hafi verið mikil lyftistöng
fyrir starfsmenn og fyrirtæki þeirra.

Þessar ferðir eru skipulagðar í sam-
vinnu Eflingar og fyrirtækja hér heima
sem veita starfsmönnum leyfi til viku-
dvalar erlendis og halda þeir launum hjá
fyrirtækjunum meðan á ferðum stend-
ur. Ferðir og uppihald er greitt af Leon-
ardó - áætluninni en einnig styrkja
fræðslusjóðir Eflingar félaga til fararinn-
ar. 

Með þessum ferðum er Eflingarfélög-
um gefinn kostur á að kynna sér starfs-
aðstöðu í sambærilegum starfsgreinum
og þeir vinna við hér heima. Þá fá starfs-
menn upplýsingar um það sem nýjast er
að gerast í greininni, fræðslumál og
fleira og víkka þannig sjóndeildarhring
sinn. 

Næsta umsókn mun fara frá Eflingu í
janúar og þeir félagsmenn sem hafa
áhuga á að kynna sér málið er bent á að
hafa samband við fræðslustjóra Efling-
ar, Garðar Vilhjálmsson á netfanginu
gardar@efling.is.

Efling - stéttarfélag tekur nú þátt í
alþjóðlegu tilraunaverkefni með níu
Evrópuþjóðum þar sem tilgangurinn er
að færa náms- og starfsráðgjöf í vax-
andi mæli inn á vinnustaði.  Efling hef-
ur nú um nokkurn tíma verið með
námsráðgjafa úti á vinnustöðum í sam-
vinnu við Fræðslumiðstöð atvinnulífs-
ins, en með þessu verkefni er ætlunin
að gera trúnaðarmenn virkari í þessu
starfi og kynna þeim grundvallaratriði í

náms- og starfsráðgjöf.
Námið hefst með undirbúningsnámi

nú í nóvember þar sem m.a. verður
áhersla á tölvunám og sjálfstyrkingu.
Sjálft námið hefst síðan í janúar en um
er að ræða 100 stunda fjarnám með
staðbundnum lotum inn á milli. Áætl-
að er að náminu ljúki í maí 2005.

Í náminu, sem er trúnaðarmönnum
að kostnaðarlausu, verður farið í grund-
vallaratriði í ráðgjöf um náms- og starfs-

val en að því loknu er gert ráð fyrir að
trúnaðarmenn geti veitt samstarfsfélög-
um grunnupplýsingar eða fyrstu aðstoð
í þessum efnum og vísað á námsráðgjafa
vilji menn vilja skoða möguleika sína
nánar.

Þeir trúnaðarmenn sem hafa áhuga á
að kynna sér námið nánar er bent á að
hafa samband við fræðslustjóra Efling-
ar, Garðar Vilhjálmsson.

Starfsmenntun

Námsfer›ir ví›a um Evrópu
Leonardó-mannaskiptaverkefni Eflingar:

Náms- og starfsrá›gjöf 
Leonardó tilraunaverkefni fyrir trúna›armenn

- 100 stunda fjarnám sem hefst í nóvember

Frá Berlín
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Mímir-símenntun í samstarfi við Efl-
ingu og fleiri aðila vinna nú að þróun á
námskeiði  sem kallast “Ungir landnem-
ar”. Námskeiðið sem er styrkt af Starfs-
menntasjóði, er fyrir fólk af erlendu
uppruna á aldrinum 16-24 ára og byrjar
það næstkomandi nóvember og verður
um það bil 150 kennslustundir. Á nám-
skeiðinu verður lögð áhersla á íslensku,
talmál og málfræði, fræðslu um íslenskt
samfélag, náms- og starfsráðgjöf, list-

greinar og fleira. Námið fer að miklu
leyti fram í verkefnavinnu þar sem nem-
endur þurfa að afla sér upplýsinga bæði
innan og utan skólans, vinna úr þeim
og kynna niðurstöður. Kennsla fer fram
tvo seinniparta í viku og reikna má með
einhverju þátttökugjald. Nánari upplýs-
ingar gefur Helga Björk hjá Mími-sí-
menntun í síma 580-1813 eða í gegn-
um tölvupóst, helga@mimir.is

Önnur sumarferð Eflingar-stéttarfé-
lags var farin um miðjan júlí norður á
Akureyri. Ekið var um Kjöl í frábæru
veðri og kom í ljós að margir í ferðinni
höfðu aldrei farið um Kjöl og voru þeir
að vonum ánægðir. Á Akureyri var gist á
Edduhótelinu sem veitti frábæra þjón-
ustu að sögn ferðalanganna. Farið var á
Dalvík og út í Hrísey og vakti það
hvorutveggja mikla ánægju í veðurblíð-
unni fyrir norðan. Einnig var farið í
Vaglaskóg og notið frábærrar fegurðar
Fnjóskadalsins. Fólk átti frjálsan eftir-
miðdag á Akureyri sem notaður var til
ýmissa hluta eins og að skella sér á ball á
Akureyri. Þessi ferð var mjög vel heppn-
uð að mati Þuríðar Ingimundardóttur
frá ferðanefnd Eflingar sem hafði um-
sjón með ferðinni.

Sumarfer›in
nor›ur frábær

Akureyri flottur sta›ur

N‡tt tækifæri fyrir unga landnema

Ertu að fá „jafnaðarlaun” 
fyrir kvöldvinnu?

Hverju er verið að jafna saman ef
eingöngu er unnið á kvöldin og um

helgar?

Eru iðgjöld í skilum?
Hefur þú hringt eða farið í lífeyris-

sjóðinn þinn til að athuga það?
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Eflingarfélagar hafa um árabil sótt
sér ýmsa starfsmenntun hjá fræðslu-
sviði Iðntæknistofnunnar. Stofnunin
hefur lagt sig fram um að koma með
nýjungar í starfsmenntun sem falla
beint að atvinnulífinu og þörfum þess,
ekki síst þeirra sem hafa ekki mikla
formlega menntun fyrir.

Þegar haft var samband við Mörthu
Árnadóttur á fræðslusviði Iðntækni-
stofnunnar sagði hún: Að vanda bíður
Iðntæknistofnun upp á fjölbreytt úrval
námskeiða komandi haust. Ber þar hæst
starfsnámið sem er ætlað að efla starfs-
menn í starfi og hjálpa þeim að komast
áfram í sínu fagi. Á þessu sviði er um að
ræða eftirfarandi námskeið:

• Stjórnun og rekstur mötuneytis
• Lager- og vörustjórnun
• Umsjónarmenn fasteigna
• Verkstjórn
• Stjórnun vinnuvéla
• Sölu- og markaðsfræði

Hvað varðar önnur námskeið má nefna:
• Stofnun og rekstur smáfyrirtækja
• Nýsköpunar- og frumkvöðlanám-

skeið
• Leiðbeinendanámskeið
• Gerð myndbanda
• ofl. og ofl.

Iðntæknistofnun hefur áratuga farsæla
reynslu í rekstri námskeiða. Þátttakend-

ur skipta þúsundum í gegnum tíðina og
það markmið okkar að ekki færri en
90% þeirra séu “mjög ánægðir” hefur
tekist að öllu leiti. Að lokum vil ég
benda á vefsíðuna okkar www.iti.is, þar
er að finna allar nánari upplýsingar um
námskeið á komandi hausti, sagði
Martha að lokum.

Starfsmenntun

Eflum starfsmenn 
til a› flróast í starfi
- Skemmtileg fræ›sla í fullri alvöru á I›ntæknistofnun!

Martha Árnadóttir
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Margir launamenn koma á skrifstofu
Eflingar og sækja um styrki úr sjóðum
félagsins vegna t.d. náms, sjúkraþjálf-

unar, sjúkradagpeninga eða um orlofs-
hús svo dæmi séu nefnd. Kemur þá
stundum í ljós að engar greiðslur hafa

borist til félagsins frá launagreiðanda
þeirra. Þetta er alvarlegt mál þar sem
launagreiðendum ber að skila lög-
bundnum félagsgjöldum og lífeyris-
sjóðsgjöldum af öllu launafólki.

Í þessum tilvikum er óskað eftir því
að launamenn sýni launaseðla en þeir
eru kvittun fyrir þessum greiðslum.
Launaseðilinn er þó ekki einungis kvitt-
un fyrir greiðslu félagsgjalds- og lífeyris-
sjóðsgjaldi heldur einnig fyrir greiðslu
skatta. Mjög einfalt er að athuga hvort
atvinnurekandi er að skila þessum gjöld-
um. Til þess þarf bara að lyfta síma og
leita upplýsinga hjá viðkomandi stéttar-
félagi eða lífeyrissjóði.

Komi í ljós að fyrirtæki er samkvæmt
launaseðli að draga af starfsmanni fé-
lagsgjald, lífeyrissjóð eða skatt en skilar
því ekki þá er um fjárdrátt að ræða.
Launamaður kemur þá á skrifstofu líf-
eyrissjóðsins með launaseðla og eru
gjöldin sett í innheimtu. Sama á við um
skattinn.

Ef hinsvegar engir launaseðlar eru
gefnir út þá getur launamaður lent í
mjög erfiðri aðstöðu. Því lengur sem
launamaður vinnur án þess að fá af-
henta launaseðla þeim mun alvarlegra
getur málið orðið fyrir hann. Launaseðl-
arnir eru eina kvittun launamannsins
fyrir þessum greiðslum og sönnunar-
byrðin lendir á honum að sýna fram á
að af honum hafi verið greidd umrædd
gjöld. Í verstu tilvikum getur launafólk
lent í því að verða að greiða skattana aft-
ur ef enginn launaseðill er fyrir hendi og
atvinnurekandi neitar að afhenda þá.

Því er það áréttað að geyma alltaf
launaseðla og gera athugasemdir ef
launaseðlar eru ekki afhentir. 

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu
Eflingar-stéttarfélags í síma 510 7500.

Launamál

Geymi› launase›lana
Launase›lar eru kvittun fyrir afdregnum gjöldum

Munið að geymið alltaf
launaseðla. Þú getur þurft

að nota þá áður en þig
grunar.

Hafðu augun opinn fyrir 
réttindum þínum!!!

Aðrir munu ekki passa upp á þau
fyrir þig!
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Þegar ég byrjaði á Völvuborg voru
börnin í heildagsskóla og fengu morg-
unverð, hádegismat og svo var drekku-
tími síðdegis. En á Fálkaborg var leik-
skólanum skipt í tvær deildir. Á dag-
deildinni voru börnin í fæði en á hinni
deildinni voru þau bara í 4 tíma á dag
og komu með nesti. Þetta segir Laufey
Erla Sófusdóttir sem hefur verið  mat-
ráður á leikskólum í 24 ár. Fyrstu tvö
árin vann hún á Leikskólanum Völvu-
borg í Efra Breiðholti og síðan hefur
hún starfað á Fálkaborg í Neðra Breið-
holti. Laufey lét af störfum nú í júní
síðastliðnum.

Ég sá um að elda mat fyrir börnin og
starfsfólkið en hafði aðstoð við uppvask-
ið. Núna eru 68 börn á dagdeildum á
Fálkaborg og eru öll í fæði ásamt starfs-
fólki.  

Hafragrauturinn minn hefur alltaf
verið vinsæll og svo er líka boðið uppá
Cheerios, kornfleks og ávexti í morgun-
verð. Í hádeginu er heitur matur af
ýmsu tagi og grænmeti og í drekkutím-
anum er boðið uppá smurt brauð með
áleggi og mjólkurdrykki. 

Stöku sinnum fá þau líka ávaxtasafa
og stundum komu þau í dyrnar og biðja
um vatn að drekka eða bara til að for-
vitnast um hvað sé í pottunum hjá mér. 

Þeim finnst maturinn á leikskólanum
góður. Nokkrar mæður hafa sagt mér að
börnin þeirra hafi kvartað yfir matnum
heima hjá sér af því að hann á að vera

Matur er mannsins megin

Ekki hægt annað en að láta sér
þykja vænt um öll börnin sem
hafa verið í fæði hjá henni í

gegnum árin

Laufey Erla Sophusdóttir rólar sé í gar›inum heima ásamt ungri vinkonu sinni

Svo gó›ur matur hjá Laufeyju
Krakkarnir kvörtu›u undan matnum heima

- 24 skemmtileg ár hjá leikskólunum

Svo gó›ur matur hjá Laufeyju
Krakkarnir kvörtu›u undan matnum heima

- 24 skemmtileg ár hjá leikskólunum
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eins og hjá Laufey. Það eru auðvitað
bestu meðmæli með matnum mínum
sem ég hef fengið.

Í gegnum árin hafa komið börn í
leikskólann sem eru með ofnæmi t.d.
fyrir mjólk eða fiski og þá er ég látin vita
og geri viðeigandi ráðstafanir, þannig að
þau fara ekki á mis við neitt.  

Laufey segir að það sé ekki hægt ann-
að en að láta sér þykja vænt um öll
börnin sem hafa verið í fæði hjá henni í
gegnum árin. Þau hafi verið svo þakklát
fyrir það sem gjört var fyrir þau í mat og
drykk. 

Ég hitti þau stundum í hverfinu og
þeim finnst virkilega gaman að sjá mig
og heilsa mér glaðlega. Sum eru orðin
fullorðin og eiga börn á leikskólanum. 

Ég hafði virkilega gaman af þessu
starfi og mér hefur fundist það vera
þakklátt starf og það höfðaði vel til mín.
Annars hefði ég ekki sinnt því í öll þessi
ár. Svo hafði ég líka góða kjarabót upp
úr því að geta labbað í vinnuna á hverj-
um degi en þurfa ekki að taka strætó
eða fara á bíl sem ég hef reyndar aldrei
átt.  

Ég ætla að byrja á því að fara í sum-

arbústað sem ég tók á leigu hjá Eflingu
ásamt fjölskyldu dóttur mínar sem býr
norður í landi.  Svo fer ég í félagsmið-

stöðvar til að komast í góðan félagsskap
og nýt samvista við börnin mín og
barnabörnin, segir Laufey. 

Matur er mannsins megin

Samstarfsfólk og börnin á Fálkaborg héldu veislu og kvöddu Laufey me› söng og gó›um gjöfum



50 F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Eiríkur Unnar Kristbjörnssson var
önnun kafinn í tækjunum en gaf sér
samt tíma til þess að ræða við blaða-
mann. Hnn hefur síðustu vikur tekið

ég fékk slæman verk í bakið og varð að
fara í veikindafrí, segir hann. Sambýlis-
kona mín hafði fengið slæmsku í bakið
nokkrum árum áður og ráðlagði mér
að fara í World Class og þjálfa bak-
vöðvana og magavöðva og sjá til hvort
að það hefði ekki einhver áhrif til batn-
aðar. Ég tók hana á orðinu og í byrjun
júlí var ég orðinn það góður að ég
hafði samband við verkstjórann minn
og sagðist vera tilbúinn að mæta í
vinnuna. 

Hann, sagði að það væri lítið að gera
en ég skyldi hafa samband í byrjun
ágúst og athuga hvernir ástandið væri
þá. Þannig að ég fékk auka mánuð til
þess að koma mér í form. Svo var ég að
keyra í Grafarholtinu í frítíma mínum,
þegar ég  kom að ljósum þar sem búið
var að loka fyrir alla umferð og beina
henni í áttina að Rimahverfi. Ég stopp-
aði og þá var keyrt aftan á bílinn. Högg-
ið var það mikið að ég rotaðist. Þegar ég
rankaði við mér heyrði ég í bílflautu.
Það var mjög einkennilegt þar sem að
það átti ekki að fara framhjá neinum að
bíllinn var stórskemmdur og ökumað-
urinn lá hreyfingarlaus í brotnu fram-
sæti. Ég hringdi strax í sambýliskonu
mína sem sótti mig á slysstaðinn og ók
með mig á slysavarðstofuna. 

Eftir að hafa fengið hefbundna skoð-
un kom í ljós að ég hafði fengið heila-
hristing og slæman hnikk á hálsinn. Ég
fékk kraga um hálsinn og síðan var ég
sendur heim og sagt að taka mér veik-
indafrí frá vinnu í tvær vikur. Næstu
daga leið mér mjög illa. 

Síðan hef ég verið mjög slæmur í baki
og fæ oft mjög slæman höfuðverk.
Þunglyndi fylgir þessu og sækir á mann
þegar ástandið er verst.  

Þá bætti það ekki úr vanlíðan minni
að vinnuveitandi minn neitaði að greiða
mér laun vegna vinnutaps og bar því við
að bílslysið hefði átt sér stað í frítíma
mínum og sömu viðbrögð fékk ég hjá
tryggingafélaginu sem ég var tryggður
hjá. En bílinn fékk ég borgaðan strax og
nokkra tíma í sjúkraþjálfun. Þegar ég
fór að kanna til hvaða ráða ég gæti grip-
ið í vandræðum mínum var mér bent á
að leita til Eflingar. 

A› komast til heilsu á n‡

Endurhæfing mikilvægasti 
stu›ningurinn
- segir Eiríkur Unnar Kristbjörnsson

Ég geri mér grein fyrir 
því að ég fer ekki í 
erfiðisvinnu aftur

Eiríkur Unnar Kristbjörnsson

þátt í námskeiði í atvinnuendur-
hæfingu hjá Janusi endurhæfingu
ehf.Ég var að vinna við að að steypa
húseiningar í aprílmánuði 2003 þegar
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Leitaði til Eflingar 
Sem betur fer fór ég eftir þeirri ráð-

leggingu, því að þegar ég hafði sagt
starfsmanni á skrifstofunni alla mála-
vexti fór af stað ákveðið ferli sem leiddi
síðan til þess að ég fékk greitt upp í
hluta af vinnutapi frá fyrrverandi vinnu-
veitanda mínum. Síðan tók sjúkrasjóður
Eflingar við og ég hef fengið allan hugs-
anlega stuðning sem þeir geta veitt mér.
Ég geri mér grein fyrir því að ég fer ekki
í erfiðisvinnu aftur. Þess vegna er at-
vinnuendurhæfingin hjá Janusi endur-
hæfingu mikilvægasti stuðningurinn
sem ég get fengið. Í henni felst m.a. að
mér gefst hugsanlega tækifæri að halda
áfram í lengri endurhæfingu og jafnvel
að komast í nám. Það gæfi mér fleiri
möguleika til að komast í starf sem
hentaði mér betur, sagði þessi geðþekki
ungi maður og settist í eitt af fjölmörg-
um tækjum í salnum, tilbúin að taka á
því. 

A› komast til heilsu á n‡

Eiríkur fljálfar sig til heilsu
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Á undanförnum árum hefur Janus
endurhæfing ehf. (JE) staðið fyrir at-
vinnuendurhæfingu fyrir fólk sem
hefur lent í slysum eða veikst það al-
varlega að viðkomandi hefur neyðst
til að hætta að vinna. Þessari endur-
hæfingu var hleypt af stokkunum í
ársbyrjun 2000 og hefur hún skilað
mjög góðum árangri. 

Í apríl síðastliðnum hófst svo nýtt
þriggja mánaða námskeið í atvinnuend-
urhæfingu. Gerður var  þjónustusamn-
ingur milli JE og sjúkrasjóðS Eflingar
og VR og hafa þeir sent nokkra af félög-
um sínum á námskeiðið. Hrefna Þórð-
ardóttir, sjúkraþjálfari JE, segir að mark-
miðið með samningnum sé að ná til
fólks eins fljótt og hægt er eftir að ljóst

er að það eigi erfitt með að stunda
vinnu.” Hún segir ennfremur að samn-
ingurinn við sjúkrasjóðina sé fyrir 10
sjóðsfélaga á þessu ári og stefnt sé að því
að næsta námskeið hefjist í september.
Því er um að gera að fyrir þá sem hafa
áhuga á að sækja um þátttöku á nám-
skeiðið að hafa samband við sjúkrasjóð-
inn sinn sem fyrst.”

Markmið námskeiðsins er að aðstoða
þátttakendur aftur út á atvinnumarkað-
inn eftir slys, veikindi eða önnur áföll
og gefa þeim tækifæri til að skoða at-
vinnuþátttöku sína miðað við heilsuna.
Eins eru kenndar aðferðir til að bæta
hana. Námskeiðið samanstendur m.a. af
fræðslu og umræðu um heilsueflingu,
sjálfseflingu, samskipti og markmiðs-
setningu. Einnig er boðið upp á líkams-
þjálfun og viðtöl. Fræðslan er í höndum
iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og sjúkraþjálf-
ara. Einnig koma sálfræðingur, endur-
hæfingarlæknir og geðlæknir að nám-
skeiðinu eftir þörfum.

“Samstarfið við sjúkrasjóðina hefur
verið mjög gott og mér finnst þetta
framtak þeirra til fyrirmyndar” sagði
Hrefna að lokum.

Heilsan

Endurhæfing skilar miklum árangri
N‡tt námskei› hjá Janusi endurhæfingu ehf.

- segir Hrefna fiór›ardóttir, sjúkrafljálfari

Hrefna fiór›ardóttir
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Hvað er raunfærni?
Raunfærni er sú þekking, kunnátta og

færni sem einstaklingur býr yfir án til-
lits til þess hvar og hvernig hennar hefur
verið aflað. Þetta nýja hugtak tekur tillit
til þess að kunnáttu og  færni er aflað
víðar en í skólum, t.d. á vinnumarkaði,
á námskeiðum, í félagslífi, í tómstund-
um og í daglegu amstri. Þessi færni er
ekki síður mikilvæg samfélaginu, at-
vinnulífinu og einstaklingunum sjálf-
um. 

Þeir sem hafa prófskírteini frá skólum
geta sýnt staðfestingu á námi sínu. Þeir
sem ekki eiga langskólanám að baki eiga
erfiðara með að sýna fram á kunnáttu
sína og færni. Það er því mikilvægur lið-
ur í þróun raunfærni, að leita leiða til að
skrásetja færni fólks, meta hana og stað-
festa.

Hvers vegna kemur þetta hugtak
fram?

Víða í löndunum í kringum okkur
hafa verið miklar umræður um að
hækka menntunarstigið. Þessar umræð-
ur eru tilkomnar vegna mikilla breyt-
inga í atvinnuháttum og samkeppnis-
stöðu þjóðanna, ásamt auknum mögu-
leikum starfsmanna til að vinna á er-
lendri grund. Eðlilegasta leiðin til að
hækka menntunarstigið er að mennta
fleiri í framhaldsskólum og/eða háskól-
um landsins. Það er hins vegar dýr leið
og í mörgum tilfellum mjög erfið. At-
vinnulífið má ekki við að missa starfs-
mennina í langt nám. Einstaklingarnir

geta ekki horfið frá brauðstritinu til að
lifa á bókvitinu einu saman. Einkum og
sérílagi verður nám dýr leið, ef hlutverk
þess er fyrst og fremst að staðfesta færni
sem einstaklingurinn býr þegar yfir.  

Til að útskýra hvað við er átt má
nefna dæmi af manneskju, sem hefur
starfað erlendis í þrjú ár. Hún kann
tungumálið, þekkir samfélagið og hefur
lesið heilmikið af bókmenntum við-
komandi lands. Hún hefur færni á
þessu sviði, sem hún getur beitt, raun-
færni. Nú hyggst hún hefja nám í fram-
haldsskóla. Liður í námi hennar er
einmitt tungumálið sem hún kann svo
ágætlega og kannski betur en margir
sem hafa lært það í skóla. Er ekki æski-
legt að stytta námið, sem þessari þekk-
ingu nemur? Er ekki eðlilegra að náms-
maður, sem ekki kann tungumálið eigi
rétt á að taka þátt í náminu, fremur en
sá sem kann það?

Þessar spurningar og aðrar svipaðar
hafa komið fram í umræðunni um
raunfærni. Í flestum tilfellum svara
menn þeim játandi. Þess vegna leita
menn nú leiða til að skrá, meta og stað-
festa færni fólks, þannig að þeir sem
ætla að halda áfram námi, geti hafið
nám á réttum stað. 

Hvaða gagn er að því fyrir einstak-
linginn að raunfærni hans sé met-
in?

Mat á raunfærni getur auðveldað ein-
staklingum að sækja um vinnu, skipta
um vinnu eða fá önnur viðfangsefni í
núverandi starfi, vegna þess að bæði
honum sjálfum og atvinnurekandanum
er ljósara hvaða kunnáttu og færni hann
býr yfir. Ef einstaklingur hefur áhuga á
að bæta við sig námi, skiptir miklu máli
að hliðstæð færni sé metin til styttingar
á náminu. Einstaklingur sem er meðvit-
aður um færni sína hefur betra sjálfs-
traust og getur betur greint hvaða náms-
leiðir eru færar fyrir hann.

Hvaða gagn hafa fyrirtækin af því
að raunfærni starfsmanna sé met-
in?

Fyrirtæki geta haft gagn af  því að
meta raunfærni starfsmanna. Það auð-
veldar fyrirtækjum að fá réttan mann á
réttan stað. Auðveldara verður að sýna
fram á alla þá færni sem býr í fyrirtæk-
inu og auka menntunarstigið markvisst
til að takast á við viðfangsefni framtíðar-
innar. Segja má að atvinnulífið geri til-
raun til að meta raunfærni í ráðningar-
ferlinu, þegar umsækjandi leggur fram
starfsferilsskrá, meðmælabréf, fer í við-
tal og lýsir færni sinni fyrir væntanleg-
um atvinnurekanda o.s.frv. 

Hvert er hlutverk Fræðslumið-
stöðvar atvinnulífsins?

Hlutverk Fræðslumiðstöðvar atvinnu-
lífsins er að þróa aðferðir við mat á
námi og námsárangri utan hefðbundna
skólakerfisins.m.a. starfsþjálfun í sam-
starfi við atvinnulífið og fræðsluaðila.
Einnig að þróa námsferilsskrár fyrir ein-
staklinga, þar sem hægt er að halda utan
um margvíslega kunnáttu og færni. 

Í ágústmánuði voru lagðar inn til
menntamálaráðuneytisins 5 námsskrár
frá Mími-símenntun með tillögu að
mati til styttingar náms í framhalds-
skóla. Beðið er eftir staðfestingu ráðu-
neytisins. Þessi námstilboð eru Grunn-
menntaskólinn, MFA-skólinn, Land-
nemaskólinn, Aftur í nám og Jarðlagna-
tækni.  Unnið er að námsskrám fyrir
fleiri námstilboð.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur
einnig tekið þátt í tilraunaverkefnum
sem varða mat á raunfærni til styttingar
á námi í framhaldsskóla. Þessi verkefni
eru liður í því að geta síðar vottað
óformlegt nám, starfsþjálfun og aðra
færni einstaklinga. 

Eitt af n‡ju hugtökunum
í fræ›slumálum

Raunfærni

Fyrirtæki geta haft gagn af  því að
meta raunfærni starfsmanna
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Jónsmessuferð Eflingar var að þessu
sinni farin um Vestfirði. Mikil ánægja
var með ferðina og eins og á fyrra ári var
afar gott að gista í Breiðuvík hjá Birnu
og Keran sem taka framúrskarandi vel á
móti ferðamönnum.

Það vakti athygli ferðafélaganna hvað
vegirnir hafa batnað um Barðaströnd en
víða á vestasta hluta Vestfjarða eru veg-
irnir hrein hörmung eins og út í Selár-
dal við Arnarfjörð, en þar voru stór
björg á veginum og um tíma aðeins
vegaslóði.

Farið var á Rauðasand og Látrabjarg
en einnig um Patreksfjörð út í Bíldudal
og þaðan að Selárdal þar sem listaverk
Samúels Jónssonar voru skoðuð. Það var
vel við hæfi að skoða þetta stórkostlega
safn en nú hefur loks verið tekin
ákvörðun um að varðveita það og
byggja veglega upp á staðnum til minn-
ingar um Samúel og sérstæð verk hans.

Byggðasafnið að Hnjóti var mjög
spennandi enda afar vel útbúið af
áhugaverðum munum.

Margir í hópnum höfðu aldrei ferðast
um þennan hluta Vestfjarða og voru al-
gjörlega heillaðir af fjöllum, fjörum og
fjörðum hinna stórbrotnu Vestfjarða.

Efling á fer›inni

Frábærar móttökur í Brei›uvík
Jónsmessufer› á Vestfir›i

Byggingar Samúels Jónssonar í Selárdal sko›a›ar
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Nú í sumar voru farnar tvær ferðir á
vegum Eflingar um Þýskaland og Dan-
mörku og heppnuðust þær afar vel. Fé-
lagmenn Eflingar skoðuðu marga mark-
verða staði og má þar nefna Safarigarð á
Lollandi, skoðunarferð um Lübec,
heimsókn að Heiðabæ sem er safn frá
víkingatíma, skoðunarferð í námurnar í
Rammelsberg og gönguferðir um
ógleymanlegar gamlar borgir eins og
Goslar og Wursburg í Þýskalandi. 

Ferðalangarnir voru afar ánægðir með
ferðirnar. Það var eftirminnilegt að eiga
þess kost að skoða menningarverðmæti
og heila borgarhluta sem fengið hefur
að standa eins og þau voru fyrir mörg-
um öldum og síðan mannvirki sem
urðu fyrir miklum árásum í síðustu

heimsstyrjöld. Ómetanlegar fagrar
minjar og byggingalist eldri tíma skiptir
svo miklu í sögulegu samhengi. 

Í þessum ferðum félagsmanna Efling-

ar er einmitt leitast við að tengja saman
fræðslu um lönd og þjóðir sem ferðast
er um hverju sinni og líkar fólki það
afar vel. 

Út skal ek

Fallegar 
gamlar borgir
heillu›u alla

Sumarfer›ir félagsmanna í fi‡skalandi og Danmörku 

Frá Wursburg í fi‡skalandi
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Hrundið var af stað átaki til að minna
á mikilvægi þess að velja íslenskar vörur
24.ágúst. Verkefninu er ætlað að minna
á mikilvægi þess að þegar valdar eru ís-
lenskar vörur og þjónusta stuðlar fólk að
því að störf í iðnaði og framleiðslu haldi
áfram að vera til á Íslandi. Fyrirtæki á
Íslandi hafa tekið þátt í mikilli sam-
keppni við erlendar vörur á undanförn-
um árum og hefur vöruþróun verið
mikil. Frábærar íslenskar vörur og þjón-

usta eru  á heimsmælikvarða og á mjög
svipuðu verði og oft eru gæðin meiri.
Það mikilvægasta er að þessi framleiðsla
skapar störf  og ekkert er mikilvægara en
góð störf hér á landi. Mikilvægi iðnaðar
í íslensku atvinnulífi er mikil og hefur
iðnaðurinn átt sin þátt í að fleiri störf í
ólíkum greinum verða til. Hjá norður-
landaþjóðunum er það innbyggt í þjóð-
arsálina að framleiðsla landsins sé það
sem lendir í innkaupakörfunni. Danir

eru ekki feimnir við að leggja áherslu á
sína framleiðslu þó þeir séu í Evrópu-
sambandinu. Við Íslendingar eigum að
vera stolt af okkar framleiðslufyrirtækj-
um og muna að það er vinna á bakvið
ákvörðun þegar valið er í matarkörfuna.
Að verkefninu standa ASÍ, Samtök iðn-
aðarins, Landbúnaðarráðuneytið og
Bændasamtökin

Veljum íslenskt og allir vinna
Uppruni vinnunnar liggur í framlei›slu í mörgum starfsgreinum

Pix
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Evrópsk vinnuverndarvika verður
haldin dagana 18-22. október næst-
komandi þar sem lögð verður áhersla
á að skoða vinnuvernd í byggingar
og mannvirkjastörfum. Þetta er í
fyrsta sinn sem vinnuverndarvikan
beinist að sérstakri atvinnugrein þar
sem starfssemin er skoðuð allt frá
hönnunarstigi bygginga. 

Efling- stéttarfélag á aðild að þess-
ari vinnuverndarviku og hefur Þor-
steinn M. Kristjánsson sem vinnur
hjá Loftorku verið tilnefndur fulltrúi
félagsins í vinnuhóp. Efnt verður til
morgunverðarfundar 18. okt til að
kynna aðaláherslur og jafnframt
bestu leiðir til að bæta vinnuvernd á
vinnustöðum. Áhættuþættir verða
skoðaðir og vinnustaðir verða heim-
sóttir með tilliti til forvarnar í vinnu-
verndarmálum starfsmanna. Vinnu-
verndarvikan er unnin af Vinnueftir-
litinu og aðilum af vinnumarkaðn-
um sem þessi málaflokkur snertir.

Það er alltaf fagnaðarefni þegar nýir
vinnustaðir verða til. Í ágúst voru opn-
aðir með viðhöfn 3 glæsilegir leikskólar
á vegum Leikskóla Reykjavíkur. Það er
Leikskólinn Berg sem er upp við Klé-
berg á Kjalanesi þar eru rými fyrir 50
börn á tveimur deildum. Aðalforsenda
við byggingu og hönnun leikskólans var
að nota góð og umhverfisvæn efni. Í
þessum leikskóla er lögð áhersla á um-
hverfismennt. 

Næsti leikskóli er leikskólinn Geisla-
baugur í Grafarholti þar sem 120 börn
geta verið samtímis á fimm deildum. Á
Geislabaug verður lögð áhersla á vist-
menningu, samskipti leikskólabarna við
náttúruna  auk ræktunar vináttu og
góðra samskipta. 

Að lokum var Sólbakki formlega opn-
aður en hann er á á lóð gamla gæsluvall-
arins við Stakkahlíð. Sólbakki var áður
í Vatnsmýrinni en varð að víkja fyrir
nýrri Hringbraut. Á Sólbakka verða 50
börn samtímis á tveimur deildum. Þar
er unnið metnaðarfullt starf í anda

framfararstefnu John Dewey þar sem á-
hersla er lögð á að barnið sé virkt í nám-
inu og læri með því að uppgötva hlut-
ina sjálft.

Efling-stéttarfélag óskar starfsmönn-
um leikskólanna til hamingju með þessa
glæsilegu vinnustaði sem eru öllum til
sóma.

Spennandi vinnusta›ir ver›a til
N‡ir leikskólar opna›ir me› vi›höfn

Mikilvægt a› sko›a vinnua›stæ›ur
Vinnuvernd í byggingar og mannvirkjager›
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Viðræðufundir hafa verið í sumar
um sameiningu lífeyrissjóðsins Fram-
sýnar og Lífeyrissjóðs Sjómanna. Á
þessum fundum hefur verið farið yfir
stöðu sjóðanna og könnuð hagkvæmni
þess að sameina þá. Í sumar skilaði við-
ræðunefnd um sameiningu skýrslu þar

sem fram komu fremur jákvæðar nið-
urstöður varðandi sameiningu. Líkur
er því á því að stefni í sameiningu þess-
ara sjóða og þar með mun öflugri sjóð í
framtíðinni fyrir félagsmenn stéttarfé-
laganna, sem aðild eiga að sjóðnum.
Hér fara á eftir meginatriðin um stöðu
sameiningar:

• Tryggingafræðileg staða ætti að verða
sterkari þar sem óvissa í forsendum
minnkar í stærri sjóði.

• Áhrif sameinigar á þjónustu og
rekstrarkostnað eru talin jákvæð og
geta skilað 25-40 milljóna sparnaði á
ári. Þennan sparnað má m.a. nýta til
að efla réttindi sjóðfélaga.

• Ætla má að áhrif ávöxtunar geti orðið
jákvæð. Ávinningur yrði m.a. sóttur í
öflugri greiningarvinnu og bætt gæði
fjárfestingaákvarðana.

• Athugun sýnir nokkurn mun á
réttindareglum sjóðanna og stöðu
þeirra gagnvart áunnum réttindum.
Ávinnsla réttinda til framtíðar virðist
koma svipað út fyrir báða sjóðina
þannig að hvorugur sjóðurinn skaðast
af samruna við hinn. Ávinningurinn
kemur því báðum til góða.

• Forsenda sameiningar verði sú að í
engu verði hróflað við þegar áunnum
réttindum sjóðfélaga. Ávinnsla rétt-
inda fari eftir reglum sameinaðs sjóðs
frá sameiningardegi.

• Til þess að tryggja að miklar iðgjalda-
greiðslur einstaklinga eða hópa skerði
ekki réttindi þeirra sem fyrir eru virð-
ist aldurstengd réttindaávinnsla óhjá-
kvæmileg. Því er lagt til að unnin
verði drög að réttindareglum fyrir
sameinaðan sjóð miðað við ald-
urstengda réttindaávinnslu.

Þessi mál eru yfirfarin og skoðuð af
viðræðunefndinni og mun hún skila
áfangaskýrslu um málið um miðjan sept-
ember. Þá verður ljóst hvort af samein-
ingu verður og þá hvenær og hvernig.

Ávinningur

Sameining framundan?
Frams‡n og Lífeyrissjó›ur sjómanna

Ertu á réttum launum?
Ertu kannski á „jafnaðar-

launum“? Má það?
Svar: Það er ekkert til í kjarasamn-

ingum sem heitir jafnaðarlaun

Er orlof innifalið í launum
þínum? 

Það er óheimilt að greiða orlofið
með launum.



59F R É T T A B L A Ð  E F L I N G A R  -  S T É T T A R F É L A G S

Efling fer›ast

Ferðir í Þórsmörk nú í haust eru
geysivinsælar og hafa bókað sig yfir 300
manns í ferðirnar. Þórsmörk er fögur
allt árið en haustlitirnir og fegurðin í
fjöllunum er ekki síst skemmtileg þegar
nær dregur hausti. Fullbókað er í ferð-
irnar. 

Dagsferðir Eflingar eru afar vinsælar
á hverju ári enda býður félagið upp á
vandaðar ferðir á mjög sanngjörnu
verði.

fiórsmörk
geysivinsæl

Fjölmenn haustfer› Eflingar-stéttarfélags

Uppsagnarfrestur
Við uppsögn úr starfi er mikilvægt
að kanna hver uppsagnarfrestur er

Úr sumarfer› Eflingar



Krossgátan

Ver›launakrossgáta
Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni. Verðlaunin nema 15.000,- krónum.
Lausnir sendist til: Efling-stéttarfélag / Krossgátan, Sætún 1, 105 Reykjavík. 
Svar þarf að berast fyrir 1. október nk.

Nafn: Vinnustaður: Sími:

Lausnarorð:

Heimili: Kennitala:



A› flessu sinni var fla› fiórdís Pálsdóttir starfsma›ur hjá Ríkisútvarpinu, sem hreppti vinninginn fyrir lausn á krossgátu sí›asta bla›s.  Er fla› nafna
hennar fiórdís Andrésdóttir bókari/gjaldkeri Eflingar sem afhendir henni hér ávísun a› upphæ› kr. 15.000,-  Óskar félagi› henni innilega til hamingju.

Krossgátan

Lausn síðustu
krossgátu

Lausnaror›i› var:
LISTISEMD

fiórdís hjá RÚV
fékk vinninginn
fiórdís hjá RÚV
fékk vinninginn
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Í félagsblaði Eflingar-stéttarfélags er
ætíð nokkuð um að félagsmenn skrifi í
blaðið til að viðra sjónarmið sín varð-
andi ýmis mál sem snerta félagið.
Einnig hafa félagsmenn og velunnarar
blaðsins skrifað í það um áhugamál sín
m.a. um erlend málefni, mannréttinda-
mál auk að sjálfsögðu greina um launa-
og kjaramál.

Ritstjórn blaðsins vill hér með hvetja
félagsmenn til að láta enn meira í sér
heyra. Blaðið er lifandi og opinn miðill
fyrir skoðanir allra félagsmanna. Orðið
er laust fyrir sjónarmið ykkar í kjara-,
samninga-, og félagsmálum. 

Handritum má skila á skrifstofu Efl-
ingar Sætúni 1, 105 Reykjavík, merkt:
Félagsblað. Einnig er hægt að senda
tölvupóst á thrainn@efling.is. 

Handrit mega vera handskrifuð, vél-
rituð eða á tölvutæku formi og taka þarf
fram nafn höfundar og kennitölu. 

Sumargetraun

Skrifi› í 
Eflingarbla›i›

Félagsmenn!!

Steinunn heppin Steinunn Jónsdóttir, fyrrverandi
starfsmaður Landsbankans var svo
heppin að vera dregin út í sumarget-
raun félagsins sem lauk á dögunum.

Hér afhendir Þórir Guðjónsson þjón-
ustufulltrúi hjá Eflingu henni vinning-
inn að upphæð kr. 10.000,-  Efling
óskar henni til hamingju.






