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Lei›ari

Í síðustu kjarasamningum ákváðu stéttarfélögin Efling, Hlíf og
VSFK að sameina kraftana og ganga sameiginlega til kjarasamn-
inga. Félögin settu sér skýr markmið um sameiginlega kröfugerð
og samstöðu í öllum þáttum kjaramála. 

Ástæður þessarar stefnu félaganna eru auðskiljanlegar. Landa-
mæri félaganna liggja saman. Sameiginlegt félagssvæði nær frá Hvalfjarðarbotni út á Reykjanes. Á
þessu svæði er að verða til sameiginlegur vinnumarkaður. Það eru augljósir hagsmunir launafólks
á svæðinu að horft sé til heildarhagsmuna þar sem ákvæði kjarasamninga fara saman. Félags-
menn færast á milli félagssvæða innan Flóans þegar menn skipta um vinnu og fyrirtæki færa sig
milli svæða. Félögin vilja tryggja að kjara- og réttindamál á þessu svæði séu sem allra líkust. Á
þessu svæði er stærstur hópur launafólks á landinu, atvinnulíf er fjölbreytt og svipað atvinnustig. 

Ekki er efi meðal forsvarsmanna Flóafélaganna að þetta fyrirkomulag hafa í stórum dráttum
reynst vel. Meginmarkið félaganna gengu eftir. Það tókst að hækka  lægstu laun innan ASÍ meira
en önnur laun. Það tókst að tryggja stöðugleika sem er lykillinn að auknum kaupmætti. Það
tókst að lyfta grettistaki í starfsmenntamálum með kraftmiklu starfi nýju starfsmenntasjóðanna.
Sannarlega má alltaf gera betur en því verður ekki mótmælt að samstaða Flóafélaganna í síðustu
samningum hefur skilað launafólki árangri.

Þær röksemdir sem lágu til grundvallar Flóabandalaginu á sínum tíma í aðdraganda samning-
anna 2000 eiga jafnvel við í dag. Félögin hafa nú gengið frá viðræðuáætlun og  gengið verður
frá endanlegu samkomulagi  um endurnýjun samstarfs á næstu dögum. 

Forsvarsmenn Flóafélaganna hafa lagt áherslu á að eiga gott samstarf við Alþýðusamband Ís-
lands og Starfsgreinasambandið um sameiginleg mál. Víðtækara samstarf er nauðsynlegt á vissum
sviðum sem snerta sveitarfélögin, ríkið og ýmis sameiginleg mál á landsvísu. Það er hins vegar al-
veg skýrt að samningsumboð félaganna liggur hjá þeim sjálfum.

Meginverkefni Flóans framundan er því að þróa það samstarf í kjaramálum og starfsmennta-
málum launafólki á þessu svæði til hagsbóta. Á næstu mánuðum munu Flóafélögin einbeita sér að
þessu verkefni.

Í haustblaði Eflingar endurspeglast enn á ný eitt skýrasta markmið og starf félagsins frá stofnun
þess. Menntun félagsmanna er forgangsatriði. Það er ekki lengur deilt um það að aukin þekking
og hæfni er forsenda aukinnar verðmætasköpunar og þar með bættra kjara. Efling hefur lagt á það
höfuðáherslu frá upphafi að aðgangur launafólks að menntun sé lykill betri lífskjara. Starf stétt-
arfélagsins skiptir hér höfuðmáli. 

Í næstu kjarasamningum mun félagið áfram leggja ríka áherslu á menntamál félagsmanna.
Mikilvægast er að félagsmenn eigi áfram kost á að auka þekkingu sína, aðlagast nýjungum, taka
þátt í breytingum og verða betri og verðmætari starfsmenn.

Sigur›ur Bessason

Menntun tryggir kjörin

Sigurður Bessason
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Niðurstöður könnunarinnar liggja
fyrir í lok september. Samninganefnd
verður væntanlega kosin í september og
mun forysta félagsins og samninga-
nefnd taka  þær til umræðu og fella að
stefnumótun fyrir komandi samninga-
törn. Gerð verður grein fyrir niðurstöð-
unum í næsta fréttablaði Eflingar.

Kjarasamningar Eflingarfélaga sem
starfa á almennum markaði eru lausir
um næstu áramót. Undirbúningur
samninga er þegar farinn af stað m.a.
annars með kjararannsóknum og sam-
ráðsfundum innan félagsins. Við-
horfskönnun meðal félagsmanna hefur
farið fram þar sem kallað er eftir sjón-
armiðum 1.200 félagsmanna.

Það eru Flóafélögin Efling, Hlíf og
VSFK sem hafa fengið Gallup á Íslandi
til að framkvæma viðamikla við-
horfskönnun þar sem leitast verður við

að meta viðhorf og vilja félagsmanna til
næstu kjarasamninga. Efling hefur not-
að þessa aðferð við fyrri samninga til að
taka púlsinn á félagsmönnum en í svo
fjölmennu félagi sem Eflingu, er orðið
nauðsynlegt að beita öllum leiðum til
að fá fram sjónarmið sem breiðasta
hóps félagsmanna. 

Stu›ullGallup

Undirbún-
ingur hafinn
-  vi›horfskönnun me›al félags-
manna um áherslur 

Samningar lausir um áramót 

Efling-stéttarfélag vill vekja sérstaka
athygli á meginatriðum hvíldartíma í
kjarasamningum þar sem enn eru mörg
dæmi um að launagreiðendur hafi ekki
sinnt áminningum um að skrá frítöku-
réttinn til að starfsmenn fá notið réttar
síns. Félagsmönnum Eflingar er bent á
að þeir eru sjálfir burðarásinn í því að
framfylgja þessum ákvæðum og vekja
athygli trúnaðarmanna og skrifstofu fé-
lagsins á því ef verið er að brjóta á
hvíldartímaákvæðum.

Í hvíldartímaákvæðum aðalkjara-
samninga er að finna ákvæði sem er
þannig: Séu starfsmenn sérstaklega
beðnir að mæta til vinnu áður en 11
stunda hvíld er náð er heimilt að fresta
hvíldinni og veita síðar þannig að frí-
tökuréttur, 1 _ klukkustund (dagvinna)
safnist upp fyrir hverja klukkustund
sem hvíldin skerðist. Heimilt er að
greiða út _ klst ( í dagvinnu) af frítöku-
réttinum, óski starfsmaður þess. Í öll-
um tilfellum er óheimilt að skerða 8
klukkustunda samfellda hvíld. 

Uppsafnaður frítökuréttur skal sam-
kvæmt  framangreindu koma fram á
launaseðli og er veittur í hálfum og
heilum dögum utan annatíma í starf-
semi stofnunar/fyrirtækis í  samráði við
starfsmenn enda sé uppsafnaður frí-

tökuréttur a.m.k. 4 klukkustundir. Við
starfslok skal ónýttur frítökuréttur
starfsmanna gerður upp og teljast hluti
ráðningartíma.

Efling-stéttarfélag vill vekja sérstaka

athygli á þessum greinum þar sem þó
nokkrir launagreiðendur hafa ekki
sinnt áminningum varðandi skráningu
frítökuréttarins og að starfsmenn fá
notið réttar síns.

Fylgist me› réttindum ykkar!!!!
Frítökuréttur í kjarasamningum

Myndefni er ekki beint tengt hvíldartíma





A› læra í vetur?

Við leggjum mikla áherslu á að þjóna
fólkinu í félögum eins og Eflingu sem
hefur margt styttra nám að baki og þarf

þess vegna að bæta þekkingu sína og
stöðu á vinnumarkaði, segir Hulda
Ólafsdóttir, nýráðinn framkvæmdastjóri

Mímis Símenntunar. Félagsmenn Efl-
ingar þekkja vel til Mímis þar sem skól-
inn hefur verið í samstarfi við félagið í
mörg ár um fjölda námskeiða. Hulda fór
yfir það helsta sem er á döfinni hjá
Mími.

Mímir-símenntun leggur mikla
áherslu á að bjóða upp á fjölbreytt nám-
skeið fyrir einstaklinga, hópa og stéttar-
félög. Fjölmennustu einstaklingsnám-
skeiðin hjá okkur eru tungumálanám-
skeið, enska, ítalska, spænska o.fl.

ásamt tölvunámskeiðum. Jafnframt
bjóðum við upp á mikið úrval tóm-
stundanámskeiða s.s. matreiðslunám-
skeið, saumanámskeið auk menningar-
tengdra námskeiða í fornsögum, leiklist
og myndlist. Eflingarfélagar geta sótt
um endurgreiðslu á hluta námskeiðs-
kostnaðar vegna þessara einstaklings-
námskeiða í sinn fræðslusjóð hjá Efl-
ingu, allt að 75% endurgreiðslu,  og
hvet ég alla félagsmenn til að kanna rétt
sinn hjá Eflingu.

Helsta nýjungin hjá Mími-símennt-
un í vetur verður námskeið sem  kallast
„Aftur í nám“ sem er sérstaklega ætlað
lesblindum. Þróun þessa námskeiðs var
studd vel af fræðslusjóðum Eflingar og
bindum við miklar vonir við að þetta
nám megi gagnast fólki sem hefur oft á
tíðum liðið fyrir lesblinduna og því
ekki notið hæfileika sinna sem skyldi,
segir Hulda.

Auk ofangreindra námskeiða stönd-
um við að margskonar starfsmennta-
námskeiðum fyrir stéttarfélög og
vinnustaði. Þessi námskeið eru sérsnið-
in að þörfum viðskiptavinarins, t.d.
fyrir starfsmenn mötuneyta, olíufélaga,
áhaldahúsa og fyrir ræstingafólk svo
eitthvað sé nefnt.

Upplýsingar um kvöldnámskeið hjá
Mími-símenntun er hægt að fá í s. 588
7222 og um annað nám í s. 533 1818.
Einnig gefur Efling upplýsingar um
námskeið sem eru sérstaklega fyrir fé-
lagsmenn í síma 510-7500 en einnig er
hægt að senda fyrirspurn á efling@efl-
ing.is.

Me›al margra n‡junga hjá Mími - Símenntun, 
Rætt vi› Huldu Ólafsdóttur framkvæmdastjóra Mímis - Símenntunar

,,Aftur í nám“

Skoðið úrval námskeiða
hjá Mími á bls. 29.

Hulda Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri 
Mímis - Símenntunar
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Efling - stéttarfélag og Mímir - sí-
menntun bjóða eftirfarandi nám í vet-
ur fyrir Eflingarfélaga.  Skráning er á
skrifstofu Eflingar í síma 510-7500
eða með tölvupósti á efling@efling.is.
Athugið að á sum námskeið er tak-
markaður fjöldi. Námskeiðin eru ým-
ist haldin í húsnæði Mímis - símennt-
unar eða í fræðslusetri Eflingar - stétt-
arfélags að Sætúni 1, 4.hæð.

Grunnmenntaskólinn - Að tileinka
sér nýja þekkingu

Grunnmenntaskólinn er 300
kennslustunda nám skipt á tvær 150
stunda námsannir. Meginviðfangsefni
námsins er að kenna nemendum að til-
einka sér nýja þekkingu - að læra að
læra. Kennd er íslenska, stærðfræði,
enska, verkefnavinna, vinna við tölvur
og þjónusta. Allt námið miðast við að

nemendur hafi lítið formlegt nám að
baki (s.s. aðeins grunnskólapróf ). Tölu-
verð eftirspurn er eftir þessu námi og
mun þriðji hópurinn hefja nám í haust,
hámarksfjöldi nemenda er 18. Um-
sóknareyðublöð má fá á skrifstofu Efl-

ingar eða heimasíðu félagsins (www.efl-
ing.is). Þrátt fyrir að námið sé styrkt  að
stærstum hluta af starfsmenntasjóðum

félagsins er nauðsynlegt að innheimta
skólagjöld kr. 20.000.- Nemendur geta
síðan sótt um 75% endurgreiðslu á
þessum skólagjöldum sem einstaklings-
styrk í sinn starfsmenntasjóð hjá félag-
inu.

Áætlað er að námið hefjist mánudag-
inn 22. september.

Landnemaskólinn – fyrir nýja Ís-
lendinga

Landnemaskólinn er nám fyrir nýja
Íslendinga sem eru í starfi. Þar fer fram
almenn fræðsla um íslenskt þjóðlíf og
menningu með áherslu á íslensku-
kennslu og ýmislegt sem tengist því að
setjast að í nýju landi. Gert er ráð fyrir
að nemendur hafi einhverja kunnáttu í
íslensku máli. Landnemaskólinn er 120
kennslustunda nám og áætlað er að
námskeiðið hefjist 23. september. Gert
er ráð fyrir að atvinnurekendur komi til
móts við þetta nám með því að heimila
nemendum að hefja nám kl 15:00. En
námskeiðið þarf að vera í fullu samráði
við yfirmann.

Þrátt fyrir að námið sé styrkt  að
stærstum hluta af starfsmenntasjóðum
félagsins er nauðsynlegt að innheimta
skólagjöld kr. 20.000.- Nemendur geta
síðan sótt um 75% endurgreiðslu á
þessum skólagjöldum sem einstaklings-
styrk í sinn starfsmenntasjóð hjá félag-
inu.

Aðeins er hægt að bjóða takmörkuð-
um fjölda þátttöku en umsóknareyðu-
blöð má fá á skrifstofu Eflingar eða
heimasíðu félagsins (www.efling.is).

Viltu efla sjálfstraustið - vera tilbú-
in/inn að koma þínum skoðunum á
framfæri?

Sjálfsstyrkingarnámskeiðin vinsælu
verða áfram í vetur í boði hjá Eflingu -
stéttarfélagi. Þessi námskeið taka yfir
þrjú kvöld þar sem m.a. er fjallað um
mismunandi framkomu og áhrif henn-
ar á samskipti. Hvað eflir og hvað dreg-
ur úr sjálfstrausti? Fjallað er um áhrif
góðrar sjálfsmyndar á starfsandann.
Síðastliðið vor var biðlisti á þessi nám-
skeið hjá okkur og mun félagið reyna að
bjóða öllum sem áhuga hafa, þátttöku í
haust. 

Sjálfsstyrkingarnámskeiðin verða tvö
nú á haustönn, annarsvegar í september,
en hinsvegar október, sjá töflu á bls. 10.
Námskeiðin hefjast kl 19:00 og standa
til kl 22:00

Námið er félagsmönnum að kostnað-
arlausu og skráning er á skrifstofu Efl-
ingar í síma 510-7500.

Spennandi nám

Námskei› Eflingar í samvinnu 
vi› Mími - símenntun

Er fletta ekki eitthva› fyrir flig?

Nánari upplýsingar
og skráning á

námskeið Eflingar og
Mímis er hjá Eflingu 

í síma 510 7500
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Sjálfsstyrking fyrir erlenda starfs-
menn - pólska

Í haust verður í fyrsta skipti boðið
upp á sjálfsstyrkingu fyrir erlenda
starfsmenn á þeirra móðurmáli. Byrjað
verður að bjóða félagmönnum með
pólsku á móðurmáli uppá þessi nám-
skeið.

Félagsmenn af erlendu bergi brotnu
eru nú yfir tvö þúsund í Eflingu - stétt-
arfélagi og er mikil þörf á námskeiðum
af þessu tagi fyrir fólk sem er að vinna í
framandi vinnuumhverfi. Námsefnið er
að stærstum hluta það sama og á hefð-
bundnu sjálfsstyrkingarnámskeiðunum
og er félagsmönnum að kostnaðarlausu.
Sjá töflu hér að neðan.

Ertu að undirbúa starfslok?
Áfram verður boðið upp á starfsloka-

námskeið fyrir starfsmenn sem eru að
undirbúa sig undir það að fara á eftir-
laun. Þetta eru 20 kennslustunda nám-
skeið og hafa verið vinsæl hjá félaginu.
Farið er yfir hin ýmsu réttindi og skyld-
ur sem snúa að eldri borgurum ásamt
því sem tekin eru fyrir samfélagsleg og
heilsufarsleg viðfangsefni þeirra sem eru
að komast á besta aldur. Sjá tíma-
setningu í töflu hér að neðan.

Þátttakan er félagsmönnum Eflingar
að kostnaðarlausu.

Spennandi nám

Sjálfsstyrking - Framhaldsnám-
skeið 

Framhaldsnámskeið verða í vetur en
þar verður farið dýpra í ýmsa þætti úr

námskeiði I í sjálfsstyrkingu, tekið á
streitu, reiði og áhrif eigin hugsana. Sjá
töflu á bls. 10

Hvað? Hvenær? Hvar?
Grunnmenntaskólinn. Skólagjöld eru 20 þúsund. Hefst 22. sept. Kennt mánud., Kennsluhúsnæði Mímis við Öldugötu 
Hægt er að sækja um endurg. 75%. miðvikud kl 16:00-20:00 og annan (Gamli stýrimannaskólinn)

hvern laugardag kl. 10:00-15:00

Landnemaskólinn Skólagjöld eru 20 þúsund. Hefst 23. sept. Kennt mánud., Kennsluhúsnæði Mímis við Öldugötu
Hægt er að sækja um endurg. 75%. miðvikud kl 16:00-20:00 og annan (Gamli stýrimannaskólinn)

hvern laugardag kl. 10:00-15:00

Sjálfsstyrkingarnámskeið I 16., 18., og 23. sept. Kl 19:00-22:00 og Fræðslusetur Eflingar 
Engin námskeiðsgjöld. 16., 22., og 23. okt. Kl 19:00-22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

Sjálfsstyrkingarnámskeið 4., 6., og 11. nóv. Fræðslusetur Eflingar 
frh. Engin námskeiðsgjöld. Kl 19:00-22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

Sjálfsstyrkingarnámskeið - Pólsku. 7., 9., og 14. okt. Fræðslusetur Eflingar 
Engin námskeiðsgjöld. Kl 19:00-22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

Starfslokanámskeið. 7., 9. og 11. okt. og 4., 6. og 8. nóv. Fræðslusetur Eflingar 
Engin námskeiðgjöld. Þriðjud. og fimmtud. Kl 19:00-22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

og laugard. Kl 10:00-15:00

Námskeið Eflingar fyrir félagsmenn haldin haustið 2003 
í samvinnu við Mími - símenntun.

Námskeiðin eru ýmist haldin í fræðslusetri Eflingar að Sætúni 1, 4 hæð eða í kennsluhúsnæði Mímis - símenntunar
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Stu›ningur

Réttur félagsmanna til einstaklings-
styrkja getur verið mismunandi eftir því
hvort viðkomandi starfar hjá ríki, borg
eða á almennum vinnumarkaði, en
einnig er lagt mat á starfstengingu
námsins við úthlutun námsstyrkja.

Meginreglur starfsmenntasjóða Efling-
ar gera ráð fyrir að umsækjandi hafi ver-
ið í félaginu í 12 mánuði áður en sótt er
um styrk en greitt er hlutfallslega fyrir
hlutastörf. Styrkir til einstakra félags-
mann vegna starfsnáms að eigin vali geta
verið allt að frá 35.000 til 44.000 krónur
á ári eftir sjóðum. Aldrei er þó greitt
meira en sem nemur 75% af kostnaði
við viðkomandi námskeið. 

Til þess að sækja um styrk þarf að
fylla út sérstakt eyðublað sem fæst á
skrifstofu Eflingar og skila inn kvittun
fyrir greiðslu á námskeiði ásamt ljósriti
af síðasta launaseðli og staðfestingu á að
hafa lokið námskeiðinu. Einnig er hægt
að nálgast umsóknareyðublað á heima-
síðu Eflingar  undir liðnum fræðslumál.

Efling starfsrækir í samstarfi við atvinnurek-
endur starfsmenntasjóði fyrir alla félagsmenn
sína. Hlutverk starfsmenntasjóðanna er tví-
þætt: 
• Að styrkja einstaklinga til starfsnáms að eigin
vali þ.e. með einstaklingsstyrkjum.
• Að standa að framboði á starfsmenntanám-
skeiðum í samstarfi við fræðsluaðila og ákveðn-
ar starfsgreinar eða fyrirtæki.

The individual’s right to receive
educational subsidies is dependent on
whether they work for the state, the city
or in the private sector. The link
between the planned vocational ed-
ucation course, and the job performed,
is also evaluated before subsidies are
granted.

The main rules of the educational
funds of Efling state that those app-
lying 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 grant
offered to an individual for vocational
education they choose themselves may
vary from 35.000 kr. to 44.000 per
year. In order to apply for a subsidy
applicants must complete a special

form, available at the Efling office. This
may also be found on the Efling
homepage under the heading of “Ed-
ucation“. Applicants must also present
a receipt, for payment of a course, to-
gether 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
twofold:
• to grant a subsidy to individuals for vocational
education, chosen by themselves, i.e. individual
subsidies.
• to offer courses in vocational education in
cooperation with educational institutions,
specific trade departments or firms.

Hva› fæ ég endurgreitt?
- N‡tum okkur stu›ning til náms!

Fræ›slustyrkir Eflingar 

What support do 
I have from Efling?

WHAT rights do I have??

Hraðlestrarskólinn 10%
Nýi Ökuskólinn 10%
Ökuskólinn í Mjódd 10%
Iðntæknistofnun 10%
Tölvu- og verkfræðiþjónustan 5%-15%

Afslættir hjá fræ›slua›ilum fyrir Eflingarfélaga

Eftirtaldi a›ilar gefa Eflingarfélögum afslátt
á ver›i námskei›a gegn framvísun félags-
skírteinis:

Er orlof innifalið í launum
þínum? 

Það er óheimilt að greiða orlofið með
launum.
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Flest höfum við safnað einhverju um
ævina. Sumir safna frímerkjum. Aðrir
safna  pennum og  barmmerkjum.

Sjálfsagt hefur hún Oddný A. Ólafs-
dóttir leikið sér að beinum á túninu
við bæinn að  Bústöðum í Austurdal í
Skagafirði, þar sem hún fæddist árið
1936 og átti heima til 8 ára aldurs. En
frá árinu 1958 hefur Oddný einbeitt
sér að annarri óvenjulegri  söfnun.
Hún hefur safnað í reynslu sína ferða-
lögum til fjölmargra landa heims. Saga
Oddnýjar af ferðum hennar um heim-
inn er forvitnileg en hún vann í 14 ár
við umönnun á Hjúkrunarheimilinu í
Seljahlíð og spyrjum hana fyrst hvern-
ig þessi mikli ferðaáhugi hafi kviknað.

Ætli áhuginn á ferðalögum hafi ekki
vaknað hjá mér þegar ég ferðaðist í
fyrsta skipti í bíl þegar ég flutti úr
Skagafirðinum á sveitabæ fyrir utan
Akureyri, segir Oddný. Þar átti ég
heima næstu árin ásamt foreldrum
mínum og fimm systkinum, tvennum

tvíburum og yngri systur. 
Það var mikið áfall þegar faðir minn

lést í umferðarslysi stutt frá heimili
okkar árið 1952 þegar ég var 16 ára.
Upp frá því  fór ég að vinna hjá Sælgæt-

isgerðinni Lindu og færði mig svo yfir á
netaverkstæði og vann við hnýtingar
um tíma. Þá fór ég á síld og síðan lá
leiðin í Húsmæðraskólann á Löngu-
mýri í Skagafirði. 

Ferðabakterían tekur sér bólfestu 
Árið 1958 stóð ungmennafélagið fyr-

ir skógræktarferð til Noregs og ákvað ég
að skella mér með. Við gistum í Land-
búnaðarháskóla rétt fyrir utan Bergen
og skemmtum okkur konunglega í
blíðskapar veðri. En það varð lítið úr
gróðursetningu hjá okkur. 

Ég vil meina að ferðabakterían hafi
endanlega tekið sér bólfestu í  mér í
þessari ferð, segir Oddný, því að árið
eftir ákvað ég að fara á Heimsmót Æsk-
unnar í Vín í Austurríki. Ég fór til
Reykjavíkur um vorið til að vinna fyrir
farareyri og réð mig sem kokk í tvo
mánuði á dýfkunarskipið Leó gamla hjá
Björgun hf. Kaupið var gott og gerði
mér mögulegt að kaupa  gjaldeyri sem
frændi minn útvegaði. Mamma saum-
aði vasa á brjóstarhaldaran minn og þar
geymdi ég þennan dýrmæta fjársjóð
minn.  

Á Heimsmót æskunnar í Vín
Ferðin hófst um borð  í Gullfossi sem

sigldi með okkur til Kaupmannahafnar.
Þaðan tókum við lest til Prag en daginn
eftir stigum við upp í rútu og héldum

fiótt flú langförul leg›ir...

Takmarkið að 
heimsækja 50 lönd 

- Oddný A. Ólafsdóttir segir frá atburðaríkum ferðalögum

Eflingarfélagi á faraldsfæti

Í sumar stóð Efling fyrir
ferð til Búdapest í Ung-

verjalandi og það var al-
veg yndisleg ferð. Ég fékk
tækifæri til að heimsækja
Vín aftur eftir 44 ár og fór

m.a. í Vínarskóg. Þá birtust
mér aftur ljóslifandi, löngu
horfnir atburði úr fyrri ferð-
inni. Það var alveg ólýsan-

leg tilfinning.
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til Vínar og dvöldum í Vínarskógi
næstu 10 daga ásamt miklum fjölda af
ungu fólki sem kom víðsvegar að til að
sækja mótið. Þarna voru ýmsar
skemmtanir sem þjóðirnar stóðu fyrir.
Fyrir hönd Íslands skemmtu Haukur
Mortens og hljómsveit og nokkrir
strákar sýndu  glímu. Rússarnir voru
með stórkostlega flugeldasýningu sem
líður mér seint úr minni.   Ég fór í óp-
eruna og sá Svanavatnið eftir Tjækov-
skí.  

Í dínamítverksmiðju í Drammen
Árið 1962 ákváðum við þrjár vinkon-

ur að fara til Noregs í atvinnuleit og
fengum vinnu í gróðrastöð í Lier, rétt
við Drammen stutt frá Osló. Vinnan
var bæði erfið og leiðinleg en samt lét-
um við okkur hafa það að vinna þarna í
þrjá mánuði. Þegar ráðningartímanum
lauk ákváðum við Stella vinkona mín
sem heitir réttu nafni Kristín Jóhannes-
dóttir og er bóndakona á Gröf við
Hvammstanga, að vera lengur og feng-
um vinnu í dínamítsverksmiðju í
Drammen við að pakka sprengjum.
Unnið var á tvískiptum vöktum og á
fyrri vaktinni þurftum við að vakna
klukkan korter í fimm á morgnana og
ganga langa leið þar sem bannað var að
koma á bílum nálægt verksmiðjunni
vegna sprengjuhættu. 

Vinnuaðstaðan og allur aðbúnaður
var mjög góður og gott áhættukaup
fékkst fyrir vinnuna. Stundum spratt
maður á fætur ef óvænt hljóð heyrðist,
en það kom ekkert alvarlegt fyrir þann
tíma sem við vorum þarna. Stuttu eftir
að við hættum varð sprenging í verk-
smiðjunni og olli dauðsfalli. 

Þerna á Ranefjord
Eftir árs dvöl í Noregi langaði okkur

að breyta til og fengum pláss sem þern-
ur á vöruflutningaskipi sem hét Rane-
fjord. Það var 8600 tonn að stærð með

40 manna áhöfn. Ég held að þá hafi
stærsta íslenska skipið verið 3600 tonn.
Þegar félagar okkar um borð sáu lítil
skip sögðu þeir að þar væru Íslendingar
á ferð. Mér er það mjög minnistætt
þegar við komum að skipshlið og
horfðum upp eftir þessu risafjalli að
okkur hraus næstum hugur við að þurfa
að klifra upp landganginn með farang-

urinn. Fyrsti viðkomustaðurinn var
Kaupmannahöfn. Þaðan sigldum við til
Gautaborgar, næsti viðkomustaður var
Lissabon í Portúgal. Áfram héldum við
um Miðjarðarhafið, í gegnum Súes-
skurðinn og um Rauðahafið til Port-
Súdan, Dubai í Saudi- Arabíu, Yemen
og fleiri staða. 

Hitinn var mjög mikill og reyndist
okkur vinkonunum afskaplega erfiður. 

Næsti áfangastaður var Mombasa í
Kenýa. Þar var dvalið í þrjár vikur og
gafst okkur góður tími til að fara í skoð-
unarferðir og heimsækja frábæra veit-
ingastaði. Meðan á dvölinni stóð átti ég
27 ára afmæli og var haldin mikil veisla
um borð í skipinu. Ég saumaði íslenska
fánann og var honum flaggað að þessu
tilefni. Þaðan fórum við til Zansibar og
Tansaníu og enduðum svo í borginni
Beira í Mósambik. 

Dóttir í Dar Es Salam
Það vildi svo skemmtilega til að fjöl-

skylda dóttur minnar bjó í Dar Es
Salam í Tansaníu í tvö ár. Árið 1998 fór
ég í heimsókn til þeirra í tvær vikur og
fékk tækifæri til að fara á nokkra staði
sem ég hafði komið til í fyrri ferðinni
og rifjuðust þá upp margar skemmtileg-
ar endurminningar. Árið 1963 skipti ég
um skip hjá skipafélaginu og sigldi tvær
ferðir til Ameríku með viðkomu í New
York og Boston. 

Í seinni ferðinni lentum við í fellibyl
og gerði alveg snarvitlaust veður, en
sem betur fer sluppum við skaðlaust til
hafnar. Nú var ég eiginlega búin að fá
nóg af siglingum í bili og ákvað að fara
heim til Íslands. 

fiótt flú langförul leg›ir...

Þegar félagar okkar um
borð sáu lítil skip sögðu
þeir að þar væru Íslend-

ingar á ferð.

Framhald á blaðsíðu 62

fiessi mynd er frá Tansaníu. fiá fór ég a› heimsækja dóttur mína og heimsækja gamlar sló›ir í
Tansaníu. Og dóttir mín bjó flarna í 2 ár og fletta eru vaktmennirnir sem vöktu›u húsi› hennar. En
samt var oft brotist inn hjá fleim og barnabörnin mín eru me› okkur. fietta er teki› 1998.

Hér er ég um bor› í Ranefjörd flegar vi› vorum í Ken‡a og var send í bæinn a› kaupa efni til a›
sauma íslenska fána sem var svo flagga› á afmælinu mínu.



Tilhlökkun

„Víða liggja námsleiðir...Þú ræður
för.” Þessi slagorð viku símenntunar
eiga vel við Helgu Ösp Jóhannsdóttir,
leiðbeinanda á leikskólanum Vestur-
borg sem nú stundar leikskólakennara-
nám við Kennaraháskóla Íslands. Að-
spurð, sagðist hún ætla að mennta sig
meira, bæði sín vegna og  barnanna sem

hún kæmi til með að annast í framtíð-
inni. Ég hef verið mjög dugleg að fara á
námskeið á vegum Leikskóla Reykja-
víkur og það kveikti hjá mér áhugann
að verða leikskólakennari. Ég sótti um í
Kennaraháskólanum í fyrra en komst
ekki að vegna þess að ég hafði eingöngu
lokið 9. bekk grunnskóla, segir hún. 

Ég vildi ekki láta þar við sitja og
ákvað að leita að hentugu námi í kvöld-
skóla eða annars staðar og vera betur
undirbúin, þegar ég legði aftur inn um-
sókn. Eftir nokkra eftirgrennslan rakst
ég á umfjöllun um Grunnmenntaskól-
an á heimasíðu Eflingar og sá strax að
námsgreinarnar sem þar voru kynntar
hentuðu mjög vel í þetta ætlunarverk.
Ég sótti um og fékk inngöngu í skólann
um síðustu áramót og útskrifaðist í vor.
Meðal námsgreina voru íslenska, enska,

tölvunám og svo keypti ég stærðfræði-
bók til að hafa með í skólann. Í sumar
sótti ég svo aftur um að komast í leik-
skólakennaranámið og í þetta sinn lét
ég ýmis gögn fylgja með þ.m.t. upplýs-
ingar um námskeið á vegum Leikskóla
Reykjavíkur sem ég sótti, meðmæli frá
yfirmönnum mínum á leikskólanum og
íslenskukennaranum í Grunnmennta-
skólanum. 

Árangurinn varð sá að núna er
draumur minn að rætast. Eftir að hafa
lent á biðlista, fékk ég bréf sent heim
þar sem mér var tilkynnt að ég hefði
fengið inngöngu í Kennaraháskóla Ís-
lands. Ég varð afskaplega glöð við þessi
tíðindi og vinnufélagar mínir, ásamt
vinum og fjölskyldu tók líka þátt í gleð-
inni. Ég geri mér grein fyrir að þetta
skref sem ég ætla að stíga er ansi stórt
og ég get ekki neitað því að ég kvíði fyr-
ir því sem er í vændum. En auðvitað
fylgir því líka ákveðin tilhlökkun að
takast á við ný verkefni, sagði Helga
Ösp að lokum.

Stundar nú nám við
Kennaraháskólann
- rætt við Helgu Ösp Jóhannsdóttur, leiðbeinanda 

á leikskólanum Vesturborg

Byrjaði á námskeiðum - síðan í Grunnmenntaskólann

„Núna er draumur
minn að rætast“

Vi›talstímar
lögmanna

Efling-stéttarfélag

Atli GíslasonLára V. JúlíusdóttirKarl Ó. Karlsson

Minnt er á viðtalstíma lögfræðinga fé-
lagsins. Lögfræðingar frá Lögfræðiskrif-
stofu Atla Gíslasonar, þ.e. Atli Gíslason

eða Karl Ó. Karlsson eru til viðtals á
skrifstofum Eflingar á hverjum þriðju-
degi frá kl. 13.00 - 16.00. Lára V. Júlí-

usdóttir er til viðtals fyrir félagsmenn
annan hvern miðvikudag frá kl. 14.00 –
16.00. 





Það verða nokkur sérhæfð fram-
haldsnámskeið í boði hjá fræðsludeild
ASÍ í vetur og verður meðal annars
boðið upp á Hagfræði trúnaðarmanns-
ins fyrir trúnaðarmenn Eflingar. Í
haust verðum við með fjarnám í fram-
setningu og meðferð texta fyrir tals-
menn stéttarfélaga sem trúnaðarmenn
geta sótt en þetta er í fyrsta sinn sem
gerð er tilraun með fjarnám fyrir trún-
aðarmenn. Þessu til viðbótar verðum
við með okkar hefðbundnu námskeið
sem trúnaðarmenn þekkja vel, segir
Rannveig Einarsdóttir, deildarstjóri
fræðsludeildar ASÍ í samtali við Frétta-
blað Eflingar.

Félagsleg fræðsla trúnaðarmanna er
nú orðin hluti af starfi ASÍ og er hún í
stöðugri þróun eins og annað starf að
menntamálum. Það er mikilvægt að öll

fræðsla sé lifandi og hún leiðir auðvitað
af sér stöðugar breytingar. Trúnaðar-
mannanámskeiðin verða áfram með
hefðbundnum hætti hjá Eflingu  þ.e.
námskeið I og II sem eru í fimm daga
hvort um sig ásamt því sem haldið
verður áfram að bjóða styttri eins dags
framhaldsnámskeið fyrir þá sem lokið
hafa trúnaðarmannanámskeiðum I og
II.

En á þörfin fyrir félagslega fræðslu
eftir að aukast í framtíðinni?

Ég er sannfærð um að þörfin á félags-
legri fræðslu muni aukast. Viðhorf til
fræðslu hefur breyst mjög síðustu árin
og er farið að líta á hana sem hluta af
hverju starfi. 

Í dag eru hraðar breytingar í samfé-
laginu og nauðsynlegt að vera vel upp-
lýstur en nám og fræðsla er markviss

leið til að efla hæfni og þekkingu. 
Til að talsmenn stéttarfélaga nýti sér

þá fræðslu sem er í boði verður að að-
laga námskeiðin að þörfum þeirra
þannig að innihald, lengd, staðsetning
og form námsins sé í samræmi við þarf-
ir þeirra og tíma.

Ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja
trúnaðarmenn og aðra talsmenn félag-
anna til að kynna sér þá félagslegu
fræðslu sem í boði verður í vetur hjá
okkur og vonast til að sjá sem flesta,
segir Rannveig Einarsdóttir að lokum.

Hér fyrir neðan er gerð nánari grein fyrir þeim
námskeiðum sem Efling stendur að fyrir trúnað-
armenn sína. Nánari upplýsingar má fá á skrif-
stofu Eflingar eða hjá fræðsludeild ASÍ. 
Skráning er hjá Eflingu - stéttarfélagi í síma
510-7500, eða með tölvupósti efling@efling.is

18 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 í haust standa að tveim
trúnaðarmannanámskeiðum fyrir nýja
trúnaðarmenn - Trúnaðarmannanám-

skeið I og II. Fyrra námskeiðið verður
haldið 13. - 17. okt. en það síðara 17. -
21. nóv.  Á þessu námskeiði er farið í

starf og hlutverk trúnaðarmannsins
samkvæmt lögum og samningum
ásamt því sem farið er í starfsemi stétt-
arfélaga, hlutverk þeirra og viðfangs-
efni.

Trúnaðarmannanámskeið II
Trúnaðarmannanámskeið II  verður

haldið þann 3. - 7. nóvember fyrir þá
trúnaðarmenn sem hafa lokið trúnaðar-
mannanámskeiði I. Á þessu námskeiði
er farið dýpra í starf verkalýðshreyfing-
arinnar ásamt því sem hagfræðihugtök
eru skýrð og farið nánar í almennan
vinnurétt og samskipti á vinnustað.

Þrjú framhaldsnámskeið fyrir trún-
aðarmenn.

Efling hefur í nokkur ár þróað fram-
haldsnámskeið fyrir þá trúnaðarmenn
sem hafa lokið trúnaðarmannanám-
skeiðum I og II. Þessi námskeið eru
hugsuð sem dagsnámskeið og hvert
þeirra tekur á ákveðnu efni sem sér-
fræðingar eru fengnir til að kenna.

Fyrsta framhaldsnámskeiðið verður á
sviði hagfræði og nefnist Hvað þýða
hagfræðihugtök? Farið verður í skil-
greiningar á helstu hugtökum sem svo

Trúna›armenn

Hagfræ›i trúna›armanns og fjarnám
-segir Rannveig Einarsdóttir hjá ASÍ

Félagsleg fræ›sla í samvinnu vi› ASÍ

Trúna›armannanámskei› I
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oft eru á sveimi í fjölmiðlum og í þjóð-
félagsumræðunni.

Annað námskeiðið fjallar um lausn
ágreinings á vinnustað. Hér er um að
ræða vinsælt námskeið sem tekur á
þeim vanda sem getur komið  upp á
vinnustað þegar upp kemur ágreining-
ur en oft má komast hjá því að slíkur
ágreiningur stigmagnist.

Þriðja námskeiðið fyrir áramót verð-
ur um lög og réttindi þungaðra kvenna
og lög um fæðingar- og foreldraorlof
skýrð. Þessi lög hafa tekið miklum
breytingum á undanförnum árum og
hér gefst kærkomið tækifæri á að kynna
sér það sem helst er nýjast í þessum lög-
um.

Tímasetningar þessara námskeiða eru
nánar á bls. 20.

Fjarnám fyrir trúnaðarmenn - Þjálf-
un í framsetningu texta

Efling mun nú í fyrsta sinn bjóða
uppá fjarnám fyrir trúnaðarmenn. Um
er að ræða fjarnám í meðferð texta og
algengar málvillur. Margir trúnaðar-
menn þurfa að gera skriflega grein fyrir
ýmsum málum sem upp koma á vinnu-
staðnum eða í starfi fyrir félagið. Í þessu

námi er kennd markviss framsetning í
texta sem gerir trúnaðarmönnum auð-
veldara að gera grein fyrir sínu máli og
koma hugsunum sínum á blað.

Þar sem um er að ræða fjárnám má
segja að hver og einn trúnaðarmaður sé
í einkakennslu því einu samskiptin eru
á milli nemandans og kennarans. Það
sem trúnaðarmenn þurfa að hafa er að-
gangur að netinu og tölvupóstur.

Samningatækni fyrir samninga-
nefnd félagsins.

Nú þegar styttist í að kjarasamningar
renni út mun Efling standa að sérstök-
um samningatækninámskeiðum fyrir
samninganefnd félagsins. Þar sem
samningar á almennum markaði renna
út um áramót verður byrjað á að bjóða
námskeiðin fyrir þá samninganefnd. Í
þessum námskeiðum verður farið í hag-
fræði tengda kjarasamningum, mark-
miðssetningu í kjarasamningum, verka-
skiptingu ásamt ábyrgð og upplýsinga-
flæði í kjarasamningum.

Einelti á vinnustað - vefnámskeið
Námskeiðið Einelti á vinnustað hef-

ur þegar verið opnað. Námskeiðið er

opið öllum og er sérstaklega áhugavert
fyrir þá sem þurfa að þekkja til þessara
mála á vinnustað en einnig öllu starfs-
fólki sem vill vita meira um einelti.
Einnig er námskeiðið hugsað sem sjálf-
styrking fyrir þá sem verða fyrir einelti

Trúna›armenn

Ein nýjung hjá fræðsludeild
ASÍ eru svokölluð vefnámskeið.
Hér er um að ræða texta og
myndir sem hver og einn getur
farið í gegnum og tekur hvert
námskeið á ákveðnum þætti.
Námskeiðin er hægt að nálgast á
vefsíðu Eflingar - stéttarfélags,
www.efling.is  með því að fara á
síðu fræðslumála. Á hægri jaðri
er að finna hnapp fyrir viðkom-
andi námskeið.

N‡jung – tvö
vefnámskei› hjá
fræ›sludeild ASÍ
-  hægt a› nálgast á vef-
sí›u Eflingar 

Rannveig Einarsdóttir, galvösk vi› tölvuna a› skipuleggja námskei› fyrir Eflingarfélaga
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Efling-stéttarfélag og Trygginga-
stofnun ríkisins hafa gengið frá sam-
komulagi um samstarf sem hefst með
því að bjóða upp á nýtt 8 stunda nám-
skeið fyrir alla trúnaðarmenn Eflingar
– stéttarfélags. Námskeiðið er um
breytt samfélag, vinnustaði og heimili,
með tilkomu nýrrar tækni, aukins
hraða, stöðugt vaxandi krafna og að
því er virðist vaxandi tímaskorts. Leit-
ast verður við að greina ástandið og
hvaða afleiðingar það getur haft. Verk-
efnið heitir „Takt í tilveruna!“ með
vísan til þess hve mikilvægt það er að
finna sinn eigin tilverutakt sama hvað
gengur á í vinnunni, á heimilinu og í
samfélaginu öllu. 

Það er Sigríður Lillý Baldursdóttir sem
hefur umsjón með verkefninu fyrir
hönd Tryggingastofnunar en ásamt
henni mun Jóhann Ágúst Sigurðsson,
prófessor í heimilislækningum, leið-
beina á námskeiðinu. Að sögn Sigríðar
Lillý hefur stöðugt fjölgað í þeim hópi

sem hefur orðið að láta af störfum og
fara á örorku löngu fyrir töku lífeyris.
Mörgum sem lenda í þessari stöðu
finnst þeir standa einir í baráttunni og
fátt um úrræði. Þessu viljum við breyta. 

Þegar fólk lendir í erfiðum sjúkdóm-
um svo sem af völdum streitu þá eiga að
vera úrræði sem standa fólki til boða.
Við þurfum á fræðslu og þekkingu að
halda bæði til þess að greina vandann
og ekki síður til þess að geta orðið að
liði. Við getum ekki setið aðgerðarlaus
og það er afar mikilvægt að vera vel á
verði og bregðst við strax og merki eru
um að í óefni stefni. Að okkar mati og
Eflingar er það mikilvægt að trúnaðar-
menn stéttarfélaga séu meðvitaðir um
þennan vanda og geti verið þeir aðilar
sem komi upplýsingum áfram innan
sinna vinnustaða. Með þessu móti vilja
Tryggingastofnun og Efling - stéttarfé-
lag stuðla að betri líðan launafólks til
hagsbóta fyrir það og atvinnurekendur
og á endanum fyrir samfélagið allt, seg-
ir Sigríður Lillý Baldursdóttir.

Fyrsta Takt í tilveruna! námskeiðið fyrir trúnað-
armenn verður haldið 25. og 30. september frá
klukkan 13:00 - 17:00 (alls 8 klukkustundir) og
verður kennslan í fræðslusetri Eflingar að Sætúni
1, 4. hæð. Námskeiðin verða síðan áfram í vetur
á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan
13:00 - 17:00.

Nánari upplýsingar og skráning er
hjá Eflingu - stéttarfélagi í síma 510-
7500 eða með tölvupósti efling@efl-
ing.is

og einnig þá sem horfa upp á einelti og
vita ekki hvað þeir eiga að gera. Það
sem fjallað er m.a. um á námskeiðinu er
hvað er einelti, hvernig er lagt í einelti
og hvaða áhrif hefur einelti á vinnu-
staðinn, andrúmsloftið og líðan starfs-
manna. Slóðin inn á námskeiðið er
www.efling.is og inná síðu fræðslumála.

Trúnaðarmaður samkvæmt lögum
og kjarasamningum - vefnámskeið

Námskeiðið Trúnaðarmaður sam-
kvæmt lögum og samningum verður
opnað í byrjun október og er opið öll-
um. Á námskeiðinu verður fjallað um
hvert starf trúnaðarmannsins er sam-
kvæmt lögum og kjarasamningum.
Markmið með námskeiðinu er að þátt-
takendur kunni skil á því sem trúnaðar-
menn stéttarfélaga eiga og mega skipta
sér af. Námskeiðið er bæði hugsað fyrir
þá sem eru trúnaðarmenn en einnig
verðandi trúnaðarmenn sem vilja
kynna sér í hverju starf trúnaðarmanns-
ins felst.

Námskeið Hvenær Fyrir hverja

Trúnaðarmannanámskeið I 13.-17. okt. kl 9:00-16:00 Trúnaðarmenn 

Trúnaðarmannanámskeið I 17.- 21. nóv. kl 9:00-16:00 Trúnaðarmenn 

Trúnaðarmannanámskeið II 3.-7. nóv. kl 9:00-16:00 Trúnaðarm. sem hafa 
lokið námskeiði I

Trúnaðarm.námsk frh. - Hagfræði 30 sept.  kl 9:00-16:00 Trúnaðarmenn sem hafa 
(1 dagur) lokið námsk. I og II

Trúnaðarm. námsk. frh - 28. okt. kl 9:00-16:00 Trúnaðarmenn sem hafa 
Lausn ágreinings á vinnust. (1 dagur) lokið námsk. I og II

Trúnaðarm. námsk. frh - 25. nóv. kl 9:00-16:00 Trúnaðarmenn sem hafa 
Réttindi þungaðra kvenna (1 dagur) lokið námsk. I og II
og fæðingar/foreldraorlof 

Fjarnám í framsetn. og meðf. texta. Allur veturinn - fjarnám Alla trúnaðarmenn 

Vefnám - einelti á vinnustað Allur veturinn - vefnám Alla félagsmenn Eflingar

Vefnám - trúnaðarmaðurinn Allur veturinn - vefnám Alla félagsmenn Eflingar
skv. lögum og samningum

Samningatækni Auglýst síðar Samninganefnd félagsins

Trúna›armenn

Félagsleg námskeið Eflingar í samvinnu við fræðsludeild ASÍ haustið 2003.
Öll námskeiðin eru haldin í fræðslusetri Eflingar að Sætúni 1, 4. hæð.

Takt í tilveruna!
Samvinna Eflingar og Tryggingastofnunar ríkisins

N‡tt 8 stunda trúna›armannanámskei›

Sigrí›ur Lill‡ Baldursdóttir





Glampi í augum og
gó›ar minningar
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Það var glaðlegur hópur Eflingarfé-
laga og gesta þeirra sem lagði af stað í
góðu veðri áleiðis til Sauðárkróks 3. júlí
s.l. Á leiðinni var skoðuð myllan á
Hvammstanga, ekið fyrir Vatnsnes og

gengið niður að Hvítserk. Með í för
voru Anna Soffía Óskarsdóttir leið-
sögumaður, sem er hafsjór af fróðleik
og Jónas Pálsson, bílstjórinn okkar, sem
sagði okkur frá ýmsu úr sveitinni sinni,

Skagafirði. Hann spilaði jafnframt á
harmonikku eitt kvöldið og var þá stig-
inn dans þar sem margir ferðafélaganna
sýndu mikil tilþrif.  

Ferðin var bæði skemmtileg og eftir-
minnileg og ekki spillti góða veðrið fyr-
ir ánægjunni.

Margt skemmilegt var gert í ferðinni.
Ekið var inn að Skatastöðum í Austur-
dal og horft heim að Merkigili. Ferðafé-
lagarnir skoðuðu Víðimýrarkirkju og
farið var með leiðsögn um Hóla.  Flest-
ir Íslendingar eru söguáhugamenn og
fékk hópurinn eitthvað fyrir sinn snúð í
Vesturfararsetrinu. Margir nýttu tæki-
færið og athuguðu með ættingja sem
flust höfðu vestur um haf.  Á Siglufirði
var farið í Síldarminjasafnið og horft á
leikþátt um síldarsöltun í uppfærslu
leikfélagsins. Fengu sumir glampa í
augu þegar minningar um veru á síld-
arplönum skutu upp kollinum – og
urðu ungir í annað sinn.   

Siglt var um Skagafjörðinn með
Eyjaskipum.  Farið var í Málmey.  Eftir
siglinguna var farið í Ólafshús þar sem
vertinn Ólafur grillaði fyrir okkur dýr-
indis kvöldverð.  Að lokum var ekið um
Skagaströnd og farið heim suður Kjöl í
mjög góðu veðri.

Glaður hópur Eflingarfélaga lagði
upp í ferð til Vínar og Budapest 4. júní
frá Keflavíkurflugvelli. Hópurinn var
50 manns á öllum aldri. Ekið var frá
Frankfurt til Passau á landamærum
Þýskalands og Austurríkis. Það er fal-
leg gömul borg á ármótum Dónár, Inn
og Isl. Frá Passau var ekið til Vínar
með viðkomu í klaustrinu Melk sem er
ægifögur bygging við Dóná. 

Í Vínarborg var gist í þrjár nætur og
dagarnir notaðir til að skoða Vín og ná-
grenni, fara í Haurigen og gönguferð
um gömlu miðborgina sem heillaði fólk
mjög. Setið var á dæmigerðum Vínar-
kaffihúsum og sumir óku um miðborg-
ina í hestvögnum. 

Frá Vín var ekið til Budapest og gist á
Novotel í miðborg Buda megin. Hótel-
ið var frábært og borgin falleg, ótal fal-
legar byggingar voru skoðaðar og ekið
um fallegar gamlar brýr yfir Dóná en
flestar þeirra voru eyðilagðar í heim-

Gott fer›asumar

Glampi í augum og
gó›ar minningar

- í Skagafjar›arfer› 

Austurríki kom á óvart !
Efling á fer› í Vín og Budapest
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styrjöldinni síðari en endurbyggðar síð-
ar. Budapest ber mikinn keim af aust-
antjaldslöndum. Fallegar og tilkomu-
miklar byggingar víða en ekki fé til við-
halds auk þess sem auðsjáanlega er mik-
il fátækt í landinu.

Að sjálfsögðu var borðuð gúllassúpa
að hætti Ungverja  og handsaumuðu
dúkarnir á markaðnum fengu margir
nýja eigendur.

Frá Budapest var ekið til Gemunden
í Austurríki og gist þar eina nótt í ægi-

fegurð Alpanna og ferðin endaði svo í
Heidelberg í Þýskalandi. Glaður og
ánægður hópur flaug svo heim 14. júní
eftir ánægjulega og vel heppnaða ferð
sem var Eflingu til sóma.

Gott fer›asumar
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Um 70 manna hópur Eflingarfélaga
lagði af stað um suðurhluta Vestfjarða
24.júlí s.l. Ekið var um Barðaströnd
með viðkomu á hlunnindasýningu á
Reykhólum þar sem æðavarpi og sel-
veiðum voru vel gerð skil. Leiðin lá
síðan að Breiðuvík þar sem stærsti
hluti hópsins gisti en hluti hópsins
gisti að Örlygshöfn. 

Báðir þessir staðir bjóða upp á
sérstakt útsýni yfir gular strandlengjur
og há fjöll sem umgjörð. 

Næsta dag lá leiðin á minjasafnið að
Hnjóti og síðan var ekið til Bíldudals
um Arnarfjörð að Selárdal þar sem lista-
safn Samúels var skoðað. Í bakaleiðinni
var komið við á Tálknafirði og opnaði
presturinn nýbyggða kirkju fyrir hóp-
inn. Næsta dag lá leiðin á Rauðasand
þar sem gengið var að Sjöundá og í
húsatóftunum þar var fjallað um sögu-
svið Svartfugls og þá ógæfu sem átti sér
stað á bænum í upphafi nítjándu aldar.
Stórkostlegt sögusvið blasti við, sandur-
inn gullni alla leið að vestasta bjargi Ís-
lands.

Þetta var ógleymanleg upplifun. Frá
Rauðasandi var ekið á Látrabjarg með
viðkomu í fjörunni við Látra þar sem
gömul verstöð er sýnileg í fjörunni. Síð-
asta daginn var siglt með Baldri yfir

Breiðafjörð í logni og blíðu. Þar nutum
við frábærrar fjölskyldunnar sem rekur
gistiþjónustuna í Breiðuvík.

Þessi ferð lifir lengi í minningu ferða-
félaga.

Gott fer›asumar

Há fjöll og hrikaleg fegur› Vestfjar›a
Efling á sögusvi›i Svartfugls 







Gaman í vetur

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 45
glæsileg hús fyrir félagsmenn Eflingar
sem flest eru í þægilegri fjarlægð frá
Reykjavík. Öll eru þau vönduð heils-
árshús og vel útbúin.   

Nú er byrjað er að taka á móti bók-
unum á skrifstofu Eflingar og hafa fé-
lagsmenn  3 virka daga til að greiða
leigu og ganga frá samningi eftir að
bókað hefur verið.  Hægt er bóka 6
mánuði fram í tímann en einungis er
hægt að bóka 1 hús á hvern félagsmann.
Þau takmörk eru sett til að sem flestir
félagsmenn eigi þess kost að nýta sér
húsin.

Að gefnu tilefni er nauðsynlegt að
taka fram að félagsmönnum er óheimilt
að lána öðrum viðkomandi hús.  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.

Skemmtileg
tilbreyting 
í tilveruna
-  vi›horfskönnun me›al
félagsmanna um áherslur 

Orlofshús í vetur

Verð vika Helgi
Kirkjubæjarklaustur 3 hús 13.000 kr. 7.500 kr.
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
Ölfusborgir (heitir pottar) 10 hús
Einarsstaðir 3 hús

Helgarleiga 
miðast við fimmtudag til sunnudags eða

föstudag til mánudags.   
Tímabil vetrarleigu er frá 5. september

2003 - 1. maí 2004.   Páskar eru undanskild-
ir.

Vetrarleiga hefur ekki áhrif til frádráttar á
punktasöfnun félagsmanna.

Hvert á ég að snúa mér?  
Ef þið hafið 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 Ölfusborg-

um, Illugastöðum og á Einarsstöðum eru
leigð beint af rekstrarfélögunum á staðnum.
Sími í Ölfusborgum er 483 4260, opið virka
daga 13.00-16.30 lokað á miðvikudögum,
sími á Einarsstöðum 471 1535 og sími á Ill-
ugastöðum 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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Kve›ja

Hildur Arndís Kjartansdóttir fyrrver-
andi varaformaður Iðju, félags verk-
smiðjufólks, lést 27. ágúst s.l.

Hún var fædd í Súgandafirði 25. des-
ember 1936 og var því 66 ára þegar hún
lést. Hún var dóttir Guðmundu Odds-
dóttur iðnverkakonu og Kjartans Blön-
dal  Eyþórssonar, verkamanns.

Hildur starfaði lengi við saumaskap
og fataframleiðslu og vann um árabil
hjá Sjóklæðagerðinni hf.  sem framleið-
ir útivistarfatnað af mörgum gerðum.
Árið 1986 hóf hún störf á skrifstofu
Iðju, félags verksmiðjufólks. Hildur
starfaði þar allt þar til að félagið samein-
aðist Eflingu - stéttarfélagi og starfaði
hún þar til dauðadags. 

Árið 1983 var Hildur kosin í stjórn
Iðju og átti sæti í stjórninni til ársins
2000 þegar félagið hætti sjálfstæðri
starfsemi og sameinaðist Eflingu. Hún
var meðstjórnandi í tvö ár, síðan ritari í
eitt ár og eftir það varaformaður í fjört-
án ár. Hún sat í stjórn Eflingar í tvö ár
2000 - 2002. Hún gengdi fleiri trúnað-
arstörfum innan verkalýðshreyfingar-
innar. Hildur var í stjórn Landssam-
bands iðnverkafólks, ritari frá 1986 til
2000.  Í stjórn Lífeyrissjóðs  verk-
smiðjufólks 1987-1996. Í stjórn Menn-
ingar- og fræðslusambands alþýðu, vara
og aðalmaður frá 1984-2000. Fulltrúi
Iðju og síðar Eflingar á  nokkrum þing-
um ASÍ. Einnig var hún fulltrúi á þing-

um Landssambands iðnverkafólks og
ársfundum Starfsgreinasambandsins.

Þá tók Hildur þátt í öðru félagsstarfi.
Hún söng um árabil í Trésmiðakórnum
og var virk í félagslífinu sem tengdist því
áhugamáli. Hún hafði gaman af að ferð-
ast og hafði víða komið bæði innan-
lands og utan.

Hún var þægileg í daglegri umgengi,
góður starfsmaður og ekki síður góður
vinnufélagi og vinur. 

Ég þakka Hildi fyrir yfir 20 ára sam-
starf og fyrir margar góðar stundir á
þeim tíma.

Fjölskyldu hennar og öðrum ætting-
um votta ég fyllstu samúð.

Hildur Arndís Kjartansdóttir
Fædd 25. desember 1936 - Dáin 27. ágúst 2003

Guðmundur Þ Jónsson
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Starfsmenntasjóður Eflingar og at-
vinnurekenda - Starfsafl - var settur á
með síðustu kjarasamningum árið
2000. Ásamt Eflingu eru Hlíf í Hafn-
arfirði og Verkslýðs- og sjómannafélag
Keflavíkur aðilar að sjóðnum. Starf-
semi sjóðsins mun samkvæmt samn-
ingum ljúka um næstu áramót þegar
samningar eru lausir en forysta Efling-
ar og þeirra félaga sem eiga aðild að
sjóðnum eru staðráðin í því að starf-
semi sjóðsins haldi áfram með nýjum
kjarasamningi.

Sjóðurinn hefur komið víða við á
þessum þrem árum en það eru mörg
verkefni framundan á sviði starfs-
menntamáli fyrir Eflingarfélaga.
Fréttablað Eflingar tók Maríönnu
Traustadóttur tali og forvitnaðist um
starfið.

Á þeim tæpu þremur árum sem ég
hef starfað sem verkefnastjóri Starfsafls
hefur umsvif og starfsemi Starfsafls
aukist verulega á milli ára. Í upphafi var
markvisst stefnt að því að kynna félags-
mönnum þeirra stéttarfélaga sem aðild
eiga að sjóðnum réttindi þeirra til end-
urgreiðslu á námi og/eða námskeiðs-
kostnaði. Ég hef farið á tugi vinnu-
staðafundi og hitt hundruð félagsmenn
Eflingar á síðastliðnum árum, sent
trúnaðarmönnum bréf og mætt á fé-
lagsfundi. 

Tækniþróun og samkeppni gera sí-
fellt meiri kröfur til þekkingar og hæfni
og það er staðföst skoðun okkar að það
sé beinlínis nauðsynlegt að halda áfram
að þróa og opna nýja möguleika og
leiðir fyrir félagsmenn Eflingar til þess
að afla sér þekkingar og fræðslu á nýj-

um sviðum. Þannig höfum við staðið
að nýjum námsmöguleikum fyrir hafn-
arstarfsmenn, starfsmenn olíufélag-
anna, herbergisþernur á hótelum,
starfsfólk við þjónustu á veitingahús-
um, starfsfólk við ræstingar, öryggis-
verði og margt fleira. Enn höfum við
aðeins tekið á hluta þeirra starfsgreina
sem eru á félagssvæði Eflingar.

Launafólk í dag skiptir oft um störf á
lífsleiðinni og það verður að gefa fólki
kost á því að þróa sig áfram í starfi, vera
tilbúið að takast á við ný verkefni og
fylgjast með breytingum.

Öndvegisstyrkir
Þó mikil gróska hafi verið í þróun

nýrra námsmöguleika á vegum
Starfsafls hafa einstaklingsstyrkir einnig
farið mjög vaxandi, en það eru styrkir
sem eru greiddir til félagsmanna vegna
náms að eigin vali s.s. tungumála eða
tölvunáms eða almenns náms í öld-
ungadeildum framhaldsskólanna. Sem
dæmi um aukningu úthlutun einstak-
lingsstyrkja má geta þess að á fyrstu sjö
mánuðum þessa árs hafa fleiri en allt
árið 2002 fengið endurgreiðslustyrk

Þrátt fyrir mikla kynningu á sjóðnum
eru ennþá alltof margir sem hafa ekki

Árangur

Hjá fræðsludeild Iðntæknistofnunar
hefur á síðustu vikum verið unnið að
undirbúningi Þjónustuliðanáms sem er
nám fyrir starfsfólk í fagræstingum.
Starfsheitið þjónustuliði er nýtt á Íslandi
og lýsir vel þeim breytingum sem orðið
hafa á störfum ræstinga- og hreingern-
ingafólks á síðusta áratug. Dagleg störf
þessa hóps eru orðin mun fjölbreyttari
og meira krefjandi. Það er t.d. algegnt
að ýmis önnur þjónusta en þrif blandist
inn í störfin og má þar nefna undirbún-
ing funda og símavörslu í fyrirtækum
og stofnunum. Stefnt að því að náms-
brautin taki til starfa uppúr næstu ára-
mót. Starfsmenntasjóður Eflingar
styrkir verkefnið.

Martha Árnadóttir, verkefnastjóri
segir, að hugmyndin að námsbrautinni
hafi vaknað síðastliðið vor þegar nokkr-
ir aðilar á þessu sviði hittust til skrafs og

ráðagera og nú sé unnið að undirbún-
ingi námskeiða af fullum krafti. Víða er
leitað fanga við undirbúninginn og
m.a. fóru þær Martha, Maríanna
Traustadóttir hjá Starfsafli og Ingunn
Þorsteinsdóttir hjá Eflingu til Dan-
merkur til að kynna sér hvernig Danir
standa að svipuðu námi hjá sér. Einnig
má nefna að Iðntæknistofnun býr yfir
mikilli fagþekkingu á þessu sviði. 

Eftir heimkomuna  byrjaði ég svo
strax að  vinna úr upplýsingum sem við
höfðum aflað okkur og töldum að gætu
nýst við námið ásamt því að skoða hvað
er til og hvað hefur verið gert á þessu
sviði hér heima. Ég tel að núna sé kom-
inn nokkuð fastmótuð hugmynd að
helstu námsmarkmiðum. Ekki hefur
verið ákveðið hvað námið verður langt
en það verður byggt upp á einingum
þar sem grunnþekkingin er sérstök ein-

ing fyrir alla og síðan koma sérhæfðar
einingar eins og þrif í matvælaiðnaði,
sjúkrahúsum og íþróttamannvikjum
svo eitthvað nefnt. Námsefnið  mun
m.a. fjalla um  skipulagningu starfsins,
líkamsbeitingu, meðferð hreinsiefna,
örverur og sýkla, siðfræði, samskipta-
tækni, umhverfis- og gæðamál og margt
fleira. 

Markmiðið er að námsbrautin  út-
skrifi þjónustuliða með mun víðtækara
starfssvið en ræstingarfólk hafði áður,
sagði Martha að lokum.

Gerbreyttir möguleikar til
náms - en erum rétt a› byrja
- segir Maríanna Traustadóttur, verkefnastjóri 

Starfsafl – fræ›slusjó›ur Eflingar og atvinnurekenda

Störf ræstingarfólks fjölbreyttari
- segir Martha Árnadóttir verkefnisstjóri námsbrautarinnar

N‡ Námsbraut - fljónustuli›anám



nýtt sér þá möguleika sem Starfsafl veit-
ir og vil ég hvetja félagsmenn Eflingar
að kynna sér réttindi sín á skrifstofu
Eflingar eða á heimasíðum Eflingar eða
Starfsafls www.starfsafl.is og www.
efling.is. Þá hefur verið ákveðið að aug-
lýsa til umsóknar þrjá hundrað þúsund
króna öndvegisstyrki til félagsmanna í
félögum Flóabandalagsins. Styrkirnir
eru ætlaðir félagsmönnum sem hafa
verið í félaginu í þrjú ár eða lengur og
hafa áhuga á að sækja sér kostnaðar-
sama símenntun.

Erlendir félagsmenn
Innan vébanda Starfsafls er stór hóp-

ur erlendra starfsmanna. Starfsafl hefur
lagt ríka áherslu á starfstengda íslensku-
kennslu fyrir þennan hóp. Einnig hafa
fyrirtæki sem hafa blandaða hópa ís-
lenskra starfsmanna og erlendra haldið
fjölmenningarnámskeið með dyggum
stuðningi Starfsafls.

Samvinna
Ég hef lagt ríka áherslu á í starfi mínu

að vera ekki að finna upp hjólið.
Fræðslustofnanir atvinnulífsins s.s.

menntastofnanir iðnaðarins og Mímir -
símenntun búa yfir mikilli fagþekkingu
og er það ómetanlegt fyrir starfsemina
að góð samvinna myndist með þeim og
Starfsafli.

Framtíðin
Starfsafl er tilraunaverkefni, samið

var í síðustu kjarasamningum um að
gefa sjóðnum þriggja ára líftíma og síð-

an að endurskoða árangur starfsins. Ég
held ég tali fyrir munn allra sem að
verkefninu hafa komið þegar ég segi að
það verður ekki aftur snúið. Starfsafl
mun halda áfram, í hvaða formi er enn-
þá óráðið. Það eru ótalin verkefni  sem
bíða úrlausna og mun Starfsafl halda
áfram að byggja upp símenntun, launa-
fólki og fyrirtækjum til hagsbóta.

Árangur
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Starfsafl og Efling-stéttarfélag hafa í sam-
vinnu við aðila frá níu öðrum Evrópulönd-
um fengið 30 milljón króna styrk úr Leonar-
dó starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins
til þess að þróa
og koma á til-
raunanámi fyrir
trúnaðarmenn í
starfs- og náms-
ráðgjöf. Mark-
miðið er að full-
trúar fyrirtækja
fái grundvallar-
þekkingu á námsráðgjöf til þess að geta leið-
beint samstarfsmönnum sem vilja sækja sér
þekkingu og bæta stöðu sína á vinnumark-
aði. Verkefnið er unnið sem vefnám að hluta,
þ.e. trúnaðarmenn sækja sér námsgögn og
aðstoð á heimasíðu verkefnisins sem þeir aft-
ur geta nýtt sér við að veita samstarfsmönn-
um sínum leiðsögn við að koma sér af stað í
námi.

Þetta tilraunaverkefni kemur í framhaldi af
verkefni sem Efling kom að á árunum 2001
og 2002 sem hafði það markmið að kynna og
koma á faglegri námsráðgjöf  úti á vinnustöð-
um í vinnutíma. Með þessu verkefni er ætlun-
in að stíga skrefi lengra og gera trúnaðarmenn
og millistjórnendur sem þess óska hæfa til
þess að veita grunn ráðgjöf  - fyrstu ráðgjöf -
til þeirra samstarfsmanna sinna sem hafa
áhuga á að bæta stöðu sína á vinnumarkaði.  Í
framhaldi af því geta þeir félagsmenn sem
vilja síðan, sótt sér frekari ráðgjöf hjá náms-
ráðgjöfum á vegum Eflingar og Starfsafls.

Boðið verður uppá 100 stunda nám sem
getur tekið yfir
allt að 9 mán-
uði. Í þessu
námi verður
trúnaðarmönn-
um veitt leið-
sögn og gefin
dæmi um það
hvernig rétt sé

að bera sig að við að veita samstarfsmönnum
ráðgjöf um nám ásamt því sem leiðir og að-
ferðir til að hvetja aðra til að hefja nám eru
kynntar.

Verkefninu verður stjórnað frá Íslandi af
Starfsafli og Eflingu en samstarfsaðilar koma
frá Noregi, Skotlandi, Svíþjóð, Finnlandi,
Danmörku, Ítalíu, Spáni, Lúxemborg og
Tékklandi.

Efling á alfljó›avettvang

Efling - stéttarfélag og
Menntafélag byggingariðn-
aðarins eru um þessar
mundir að vinna að sér-
stakri námsbraut fyrir
starfsmenn í byggingariðn-
aði sem ekki hafa iðnpróf.
Verkefninu er ætlað að
greina þær þarfir sem
starfsmenn og fyrirtæki í
byggingariðnaði hafa til
þekkingar og setja saman
námsbraut sem verði að-
gengileg á námskeiðsformi
og hægt að stunda með
vinnu. 

Með þessari námsbraut
eiga starfsmenn möguleika
á að auka hæfni sína, hafa
betra vald á starfi sínu og
starfsumhverfi og auka
þannig möguleika  sína á
vinnumarkaði til framtíðar.

Stefnt er að því að þessi
námskeið verði  hægt að
meta formlega til námsein-
inga á framhaldsskólastigi
og fái þannig opinbera við-
urkenningu. 

Til að byrja með verður lit-
ið til nýframkvæmda og við-
haldsframkvæmda við hús-
byggingar ásamt starfa við
vega og jarðvegsfram-
kvæmdir.

Nánari upplýsingar fást
hjá Eflingu - stéttarfélagi í
síma 510-7500 eða á tölvu-
póstfangi efling@efling.is

N‡mæli fyrir starfsmenn í
byggingari›na›i

Námskrá fyrir
sérhæf› störf
í bíger›

Trúna›armenn
í námsrá›gjöf

Starfsafl og Efling í níu landa samstarf
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Starfsafl og Efling - stéttarfélag í samvinnu
við Fræðsluráð hótel- og matvælagreina
standa að námskeiðum fyrir aðstoðarfólk við
framreiðslu á veitingahúsum. Þetta eru mark-
viss þriggja klukkustunda námskeið þar sem
áhersla er á grunnþætti þjónustu og sölu-
mennsku auk faglegrar framkomu og snyrti-
mennsku. Námskeiðin fara fram í fræðslu-
stofnuninni Sæmundur Fróði sem hefur að-
setur í Hótel- og matvælaskólanum í Kópa-
vogi. 

Félagsmenn Eflingar sem vinna við fram-
reiðslu á veitingastöðum gefst kostur á að
sækja þetta námskeið sér að kostnaðarlausu. 

Félagsmenn Eflingar við störf á veitinga-
stöðum eru hvattir til að kynna sér möguleika
sína varðandi starfstengd námskeið hjá
Fræðsluráði hótel- og matvælagreina og á
sama tíma rétt sinn til endurgreiðslu hjá
Starfsafli.

Nánari upplýsingar fást á heimasíðu
Fræðsluráðs hótel- og matvælagreina www.
fhm.is og á skrifstofunni í síma: 580-5254.
Einnig er hægt að fá upplýsingar hjá Starfsafli
í síma 510-7543 eða netfangi starfsafl@starfs-
afl.is 

Starfsafl og Efling stéttarfélag vinna að þró-
un og kynningu á grunnnámskeiðum fyrir
starfsfólk í matvælagreinum í samvinnu við
Fræðsluráð hótel- og matvælagreina .

Þetta er 4-5 klukkustunda gunnnámskeið í
meðferð matvæla, vexti örvera í matvælum
o.fl. Námskeiðið er byggt þannig upp að auð-
velt er að byggja ofan á grunninn með fram-

haldsnámskeiðum eftir þörfum starfsfólks og
fyrirtækja.

Félagsmenn Eflingar stéttarfélags sem vinna
í matvælaiðnaðinum eru hvattir til að fylgjast
með framgangi mála og hvetja trúnaðarmenn
og aðra tengla innan fyrirtækjanna að sjá til
þess að námskeiðið komi á ykkar vinnustað.

Starfsnám

Í samræmi við ákvæði
kjarasamninga Eflingar
og Reykjavíkurborgar
hefur nú verið sett upp
námskeiðsnefnd Eflingar
og Umhverfi- og tæknis-
viða borgarinnar. Undir
Umhverfis- og tæknisvið
heyra m.a. gatnamála-
stofa og umhverfis- og
heilbrigðisstofa þar sem
Eflingarfélagar eru fjöl-
margir. 

Í námskeiðsnefndinni
eru f.h. Eflingar Garðar
Vilhjálmsson, fræðslu-
stjóri Eflingar og Ragnar
Ólason aðaltrúnaðarmað-
ur Eflingar hjá borginni;
fulltrúar frá Umhverfis-
tæknisviði borgarinnar
eru Guðbjartur Sigfússon
yfirverkfræðingur hjá
gatnamálastofu, Guð-
mundur Friðriksson yfir-
maður sorphirðu, Þórólf-
ur Jónsson frá Garðyrkju-
deild og Theodór Guð-
finnsson frá Gatnamála-
stofu.

Stefnt verður að þarfa-
greiningu og könnun
meðal einstakra stofn-
anna strax í haust og
vonandi verður farið af
stað með fyrstu nám-
skeiðin síðar í haust eða
strax eftir áramót. 

Reykjavíkurborg

Efling og
Umhverfis-
og tækni-
svi› undir-
búa nám-
skei› 

Starfsnám fyrir Eflingarfélaga
á veitingastö›um
- fijónusta og sala á veitingahúsum

Grunnnám fyrir starfsfólk í matvælagreinum
-  vi›horfskönnun me›al félagsmanna um áherslur 

Kynning



Námskeið fyrir starfsmenn á leikskól-
um verða haldin eftir áramót og verða
auglýst sérstaklega og einnig kynnt í
námsvísi Leikskóla Reykjavíkur. Stefnt
er að námskeiði í lok mars og í byrjun
maí.

Námskeið fyrir starfsmenn í umönn-
un verða kynnt með útsendri auglýs-
ingu í byrjun september.

Námskeið fyrir eldhús, ræstingu og
býtibúr verða kynnt í útsendri auglýs-
ingu í byrjun september.

Tilkynnt verður um önnur námskeið
s.s. fyrir heimaþjónustu á næstu vikum.

Samningsbundin námskei›

Elstu nám-
skei›in 
eru 25 ára
í haust

Samningsbundin námskei› 
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Dagskrá Viku símenntunar er fjöl-
breytt og skemmileg að vanda og má
þar nefna sérstakan símenntunardag í
fyrirtækjum, málþing um símenntun
og árlega afhendingu starfsmennta-
verðlaunanna auk þess sem sérblaði
um símenntun verður dreift með
Morgunblaðinu í tilefni átaksins, segir

Gyða Dröfn Tryggvadóttir verkefnis-
stjóri Viku símenntunar sem haldin
verður dagana 7. –13. september. 

Dagskráin tekur alltaf einhverjum
breytingum frá ári til árs sem helgast
ekki síst af þema vikunnar. Nú er
áherslan lögð á fjarnám og óhefð-
bundnar leiðir til náms þótt einnig

verði lögð áhersla á almenna hvatningu
og kynningu á mikilvægi símenntunar
fyrir almenning.

Sérstakt málþing verður helgað þem-
anu og að þessu sinni verður aðalfyrir-
lesarinn Dr. Gilly Salmon sem kennir
m.a. við Open University í Bretlandi.
Hún hefur víðtæka reynslu af fjarnámi
og sendi í fyrra frá sér bók þar sem hún
fjallar m.a. um þær breyttu kröfur um
nýjar aðferðir og færni sem fjarnám ger-
ir til kennara.

Sunnudaginn 7. september verður í
fyrsta sinn af þessu tilefni dreift sérblaði
um símenntun með Morgunblaðinu
sem verður helgað efni vikunnar. Þar
verða m.a. greinar um símenntun og
kynningar á námsframboði fyrir al-
menning, sem sífellt verður fjölbreytt-

ara. Símenntunardagur í fyrirtækjum
verður fimmtudaginn 11. september en
dagurinn hefur verið að festa sig í sessi
og er vitað til þess að mörg fyrirtæki til-
einka þennan dag fræðslumálum starfs-
manna og nýta daginn til að halda
námskeið eða kynna símenntunar-
möguleika fyrir starfsmönnum. Forseti
Íslands mun svo afhenda Starfsmennta-
verðlaunin fyrir árið 2003 föstudaginn
12. september en þau eru veitt þeim
sem eru að vinna framúrskarandi starf í
starfsmenntamálum, hvort sem um er
að ræða fyrirtæki, fræðslustofnanir eða
framlag einstaklinga eða verkefna. 

Fyrir utan allt þetta verður í boði fjöl-
breytt dagskrá um allt land.

Vika símenntunar er haldin á vegum mennta-
málaráðuneytisins en Mennt – samstarfsvett-
vangur atvinnulífs og skóla sér um skipulagn-
ingu og framkvæmd hennar í samvinnu við sí-
menntunarmiðstöðvar um land allt. Vikan teng-
ist svipuðum viðburðum sem haldnir eru um
alla Evrópu til að hvetja fólk til að afla sér
menntunar og fræðslu alla ævi.  

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
Viku símenntunar en slóðin er:
www.mennt.net/simenntun 

Símenntun framundan

Símenntun á hvers
manns vörum
- segir Gy›a Dröfn Tryggvadóttir

Vika símenntunar framundan

Símenntunardagur í 
fyrirtækjum verður
fimmtudaginn 11.

september en dagur-
inn hefur verið að
festa sig í sessi 
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Tölvur

Efling-stéttarfélag og Tölvu- og
verkfræðiþjónustan að Grensásvegi 16
halda í vetur áfram samstarfi um bestu
kjör í tölvunámi fyrir Eflingarfélaga.
Tölvu- og verkfræðiþjónustan býður
upp á nám í öllum helstu tölvuforrit-
um  en einnig grunnámskeið fyrir þá
sem eru að kynnast tölvunni í fyrsta
sinn - það er aldrei of seint.

Samkomulag Eflingar og TV felur í
sér allt að 15% afslátt frá listaverði en
Eflingarfélagar geta einnig fyllt út um-
sókn um endurgreiðslu frá fræðslusjóð-
um Eflingar í skólanum og skólinn
kemur umsókninni ásamt reikningi og
ljósriti af viðurkenningu til Eflingar.
Fræðslusjóðir  Eflingar endurgreiða
75% af kostnaði við námskeiðin (að
ákveðnu hámarki). Þetta þýðir sem
dæmi að fyrir námskeið á borð við
grunnámskeið fyrir byrjendur í
Windows, Word og Excel sem kostar
samkvæmt listaverði um 21.000, greið-
ir Eflingarfélagi um 17.800 og getur
fengið endurgreitt rúmlega 13.000 frá
starfsmenntasjóði Eflingar, eftir stendur
greiðsla uppá um 4.400 krónur sem
Eflingarfélagar þurfa að greiða.

Nú er bara að skella sér á námskeið
- upplýsingar um námskeið í boði má
fá hjá Tölvu- og verkfræðiþjónustunni
í síma 520-9009 eða á heimasíðu
þeirra www.tv.is.

Aldrei of seint 
a› læra á tölvuna
Efling og TV í samstarfi áfram

Tölvunámskei› á kr 4.400.-
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Vinnustaðafundir verða haldnir í
haust og vetur eins og á undanförnum
árum. Fundirnir hafa verið vel sóttir af
starfsmönnum í þeim  40 fyrirtækjum
þar sem fundir hafa verið haldnir. Um-
ræðuefnin í vetur munu væntanlega
taka meira mið af  kjara- og atvinnu-
málum þar sem samningar eru lausir
um næstu áramót. Þá hafa fræðslu- og
félagsmálin einnig fengið góðan tíma á
þessum fundum.

Fundirnir verða boðaðir með góðum
fyrirvara í samráði við trúnaðarmenn
og stjórnendur  á viðkomandi vinnu-
stað. 

Trúnaðarmenn eru beðnir um og
hvattir til að hafa samband við skrif-
stofu félagsins og koma á framfæri ósk-
um um fund, en það er Guðmundur Þ
Jónsson sem sér um skipulag fundanna
og eru trúnaðarmenn og aðrir sem vilja
hafa frumkvæði að fundum beðnir um
að hafa samband við hann.

Í maí í vor luku um 50 manns fyrstu
önninni í félagsliðanáminu sem Fé-
lagsþjónustan og Efling-stéttarfélag
buðu upp á síðastliðinn vetur. Náms-
árangur var mjög góður.

Þetta nám er á framhaldsskólastigi og
fengu nemendur metið fyrra nám og
starfsreynslu þannig að námið styttist
verulega. Þessi stóri hópur var í námi í
tveimur hópum einu sinni í viku með
vinnu. Í maí voru svo fyrstu prófin tek-
in og var eftir því tekið hve árangur
hópsins var frábær. 

Námið fer fram hjá Námsflokkum
Reykjavíkur og voru nemendurnir afar
áhugasamir og með mikla reynslu sem
nýttist vel í náminu. Einkunnir
nemenda voru glæsilegar. Í félagsfræði
var meðaleinkunin 8,3 í sálfræði 8,0 í
aðstoð og umönnun 8,2 og í heilbrigð-
isfræði 9,4. Við óskum þessum hóp
velfarnaðar á næsta misseri. Og geri
aðrir betur!!!!!!!

Fundir í vinnunni

Vinnusta›afundir framundan 
Vetrarstarfi› hafi›

Frábær árangur
í félagsli›anámi

Eflingarfélagar standa sig ví›a vel
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Ég held að þetta verði að teljast
mjög góður árangur, á ekki lengri tíma
og hlýtur að virka sem hvatning á okk-
ur sem störfum hjá Janus Endurhæf-
ingu og þá aðila sem við störfum fyrir.
Þetta segir Kristín Siggeirsdóttir hjá
Janus Endurhæfingu í viðtali Frétta-
blað Eflingar, en af  60 einstaklingum
sem farið hafa í atvinnuendurhæfingu
frá árinu 2000, hafa 15 náð þeim ár-
angri að komast aftur í vinnu, einn er
á vernduðum vinnustað og 8 eru í
námi. Við spyrjum Kristínu nánar um
Janus Endurhæfingu og þetta mikil-
væga verkefni.

Janus Endurhæfing var stofnuð árið
2000 vegna skorts á atvinnuendurhæf-
ingu fyrir þá sem lent höfðu í slysum,
veikst eða af öðrum ástæðum, hurfu af
vinnumarkaði eða hættu námi og voru
á örorkubótum. Frumkvæðið kom
upphaflega frá Sameinaða Lífeyris-
sjóðnum. En síðan hafa fleiri lífeyris-
sjóðir bæst í hópinn ásamt Trygginga-
stofnun ríkisins og Félagsþjónustunni í
Reykjavík, segir Kristín Siggeirsdóttir,
framkvæmdarstjóri. 

Við gerum þjónustusamninga við
þessa aðila og fleiri stofnanir og fáum
þannig fjármuni í verkefnið. Starfið fer
fram í Vörðuskóla þar sem kennd er
m.a. heilsuefling og sjálfsstyrking. Við
nýtum okkur einnig kennslu sem fram

fer í Iðnskólanum í Reykjavík í góðri
samvinnu við menntamála og heil-
brigðisráðuneytið. 

Tveir endurhæfingarhringir eru í
boði. Svokallaður Stóri hringur getur

tekið allt að hálfu ári til eins árs og mið-
ast við þá sem hentar að nýta sér nám í
endurhæfingunni og Litli hringurinn
sem miðast frekar við þá sem hafa verið
styttri tíma frá vinnu og þurfa ekki á
námi að halda, en hafa þó möguleika á
því í vissum tilfellum. 

Þá erum við með fjármálaráðgjafa til
að aðstoða fólk sem lendir í erfiðleik-
um, því að oft er það að byggja eða fjár-
festa þegar ólánið dynur yfir og allt
stefnir í vaskinn. Kristín segir ennfrem-
ur, að meginmarkmið Janusar-verkefn-
isins sé að að hjálpa þátttakendum til að
komast aftur inn á vinnumarkaðinn eða
stunda nám til að eiga bjarta framtíð þó
tímabundið syrti í álinn vegna veikinda
eða slysa. 

Fram að síðustu áramótum hafa 60
einstaklingar byrjað í endurhæfingu og
voru fimmtán komnir í vinnu aftur,
einn í vinnu á vernduðum vinnustað og
einn var í atvinnuleit. Átta einstakling-
ar stunduðu framhaldsnám og fjórir
þurftu á öðrum úrræðum að halda.
Samtals voru 18 í endurhæfingu og 24
áfram á örorkubótum. 

Ég held að þetta verði að teljast mjög
góður árangur á ekki lengri tíma og
hlýtur að virka sem hvatning á okkur
sem störfum hjá Janus Endurhæfingu
og þá aðila sem við störfum fyrir, sagði
Kristín að lokum.

Bjarts‡ni

Hvatning á starf okkar
- segir Kristín Siggeirsdóttir, framkvæmdastjóri

Gó›ur árangur hjá Janusi Endurhæfingu

Þess vegna teljum við að það sé mjög
mikilvægt hagsmunamál fyrir okkur,
ef við getum sparað einhverja pen-
inga og um leið hjálpað einstakling-
um sem orðið hafa fyrir áfalli í lífinu,
til að komast aftur inn á vinnumark-
aðinn eða í nám og bæta þannig lífs-
kjör sín í framtíðinni, sagði Örn.

Það ríkir almenn ánægja hjá sjóðn-
um með það hvernig til hefur tekist
hjá Janusi Endurhæfingu í þessu
verkefni, segir Örn Arnþórsson,
skrifstofustjóri Framsýnar.

Lífeyrissjóðurinn Framsýn hefur
gert samninga við Janus endurhæf-
ingu fyrir níu einstaklinga sem eru
Eflingarfélagar og hafa fengið greidd-
an  örorkulífeyrir. Af þessum einstak-
lingum eru tveir komnir í fulla
vinnu, tveir eru í atvinnuleit, tveir
eru í námi og nýverið hófu þrír ein-
staklingar þátttöku í þessu verkefni. 

Við erum sérstaklega ánægð með
hvernig til hefur tekist með atvinnu-
endurhæfingu hjá þeim sjóðsfélögum
sem hefðu lokið henni. Yfir 2000
sjóðsfélagar fá greiddan örkulífeyri
núna og á síðasta ári námu þessar
greiðslur nálægt 570 milljónum.

Ánægja me› hvernig til hefur tekist
Örn Arnflórsson hjá Frams‡n
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N‡tt afl

Um það bil 42% fólks á íslenskum
vinnumarkaði hefur ekki lokið námi á
framhaldsskólastigi. Þetta er mjög stór
hópur og stærri en í flestum nágranna-
löndum okkar. Meðal hlutverka
Fræðslumiðstöðvarinnar er að bjóða
þessu fólki fleiri og fjölbreyttari tæki-
færi til náms, segir Ingibjörg Elsa
Guðmundsdóttir sem er nýráðin fram-
kvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar at-
vinnulífsins. Mörg stór verkefni eru
framundan hjá Fræðslumiðstöðinni og

sagði Ingibjörg Elsa frá því helsta í við-
tali við Fréttablaðið. 

Við teljum eitt meginmarkmið okkar
að veita fólki á vinnumarkaði með litla

grunnmenntun, innflytjendum og öðr-
um sambærilegum hópum, tækifæri til
að afla sér menntunar eða bæta stöðu
sína á vinnumarkaði. Fræðslumiðstöðin
mun samt ekki standa sjálf fyrir nám-
skeiðahaldi, heldur vera samstarfsvett-
vangur og miðstöð fyrir undirbúning,
þarfagreiningu, námskrárgerð, þjálfun
kennara og náms- og starfsráðgjöf fyrir
markhópinn óháð búsetu. 

Hvað er  þarfagreining?
Greining námsþarfa er það þegar

reynt er að meta hvaða þekkingu og
hæfni þarf innan fyrirtækis eða hjá at-
vinnugrein. Það er síðan borið saman
við þá þekkingu og hæfni sem er til
staðar. Í framhaldinu er þá hægt að
bregðast við þörfinni með fræðslu,
námskeiðum eða starfsþjálfun. Þarfa-
greiningin fer fram í samstarfi við fyrir-
tæki og stofnanir, sem vilja efla þekk-
ingu og hæfni þeirra starfsmanna sinna,
sem hafa litla grunnmenntun að baki.

Hvað er svo gert við þarfagreining-
una?

Þegar fræðsluþarfir hafa verið greind-
ar mun Fræðslumiðstöðin gera náms-
skrár, sem lýsa innihaldi náms, mark-
miðum og aðferðum. Fræðsluaðilar
geta síðan boðið upp á þessi námskeið.
Fræðslumiðstöðin mun einnig vinna að
því í samvinnu við menntamálaráðu-
neytið að fá þetta nám metið til eininga
á framhaldsskólastigi.

Náms- og starfsráðgjöf
Mikilvægur liður í starfi Fræðslumið-

stöðvarinnar verður að hvetja fólk á
vinnumarkaði með litla grunnmenntun
til náms.  Þetta er gert bæði með því að
búa til ný námstækifæri  og einnig með
því að fá metið óformlegt nám og
starfsreynslu einstaklinganna. Fræðslu-
miðstöðin mun vinna að því að byggja
upp þekkingu á ráðgjöf fyrir fullorðið
fólk á vinnumarkaði. Eitt af verkefnun-
um verður að byggja upp námsferils-
skrár fyrir einstaklinga, þar sem þeir
geta fylgst með námsframvindu sinni
og mati á því námi og þeirri reynslu
sem þeir hafa.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Fræðslumiðstöðin var stofnuð um áramótin síð-
ustu af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum
atvinnulífsins. Fræðslumiðstöðin hefur það hlut-
verk að vera samstarfsvettvangur stofnaðilanna
um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun á íslensk-
um vinnumarkaði í samstarfi við aðrar sameig-
inlegar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka
ASÍ og SA. 

N‡ tækifæri fyrir flá sem
hafa minni menntun
- segir Ingibjörg Elsa Gu›mundsdóttir, framkvæmdastjóri

Fræ›slumi›stö› Atvinnulífsins

Leggjum áherslu á
greiningu námsþarfa
og námsráðgjöf fyrir

launafólk
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Í haust ætlar Hótel og matvælaskól-
inn í Kópavogi að gefa þeim sem eru
orðnir 25 ára og eldri og hafa starfað í
mötuneytum í þrjú ár eða lengur, kost
á því að fara í styttra nám í matar-
tækni.

Baldur Sæmundsson áfangastjóri,
segir að aðsókn að námsbrautinni hafi
ekki verið nógu góð undanfarin ár.  En
með þessu framtaki sé reynt að bregðast
við því og fjölga matartæknum og
skapa þannig meira öryggi í mötuneyt-
um sjúkrahúsa, skóla og á fleiri stöðum.
Námið með þessum hætti hefur hlotið
samþykki menntamálaráðuneytisins. 

Styttingin á náminu felst í því að
nemendur taka fagtengda áfanga í skól-
anum. En síðan verður bóklegt nám og
nám sem fer fram á vinnustaðnum met-
ið í hverju tilfelli. Þetta fyrirkomulag

getur stytt námstímann um allt að
helming þannig að það er eftir miklu að
sækjast. Aðsókn er mjög góð og varð
strax uppselt á fyrstu önnina. Ég vil
samt hvetja þá sem hafa áhuga að hafa
samband við okkur sem fyrst og athuga
hvaða möguleikar eru í boði. Ef vel
tekst til með þessa breytingu, þá er vel
hugsanlegt að námskrár í öllum mat-
vælagreinum verði endurskoðaðar með
það í huga að bjóða upp á styttra nám,
sagði Baldur að lokum. 

Styttra nám

Ert þú starfandi í
mötuneyti? Viltu bæta

þekkingu þína?

Námsbraut sem útskrifar
matartækna og er fyrir
fólk sem hefur starfs-

reynslu í viðurkenndum
mötuneytum.

Mjög gó›
a›sókn
- segir Baldur Sæmundsson, 
áfangastjóri

Hótel og Matvælaskólinn b‡›ur 
matartækni á styttri tíma

Baldur Sæmundsson, áfangastjóri
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N‡tt á vinnusta›inn flinn

Efling mun nú í haust halda áfram
að bjóða námsráðgjöf úti á vinnustöð-
um. Byrjað var á þessu verkefni síðast-
liðinn vetur í ellefu fyrirtækjum. Við
munum setja enn meiri kraft í þessa
vinnu í vetur þar sem góður árangur
hefur komið í ljós af þessu starfi, segir
Garðar Vilhjálmsson, fræðslustjóri Efl-
ingar. Verkefnið verður unnið í sam-
vinnu Eflingar, Starfsafls og Fræðslu-
miðstöðvar atvinnulífsins, en félags-
málaráðuneytið hefur styrkt verkefnið
með framlagi.

Til hvers námsráðgjafa?
Námsráðgjafi getur leiðbeint einstak-

lingum sem vilja skoða möguleika á að

bæta þekkingu og hæfni sína. Aukin
menntun nýtist öllu launafólki hvort
heldur það vill bæta stöðu sína innan
núverandi fyrirtækis eða skoða nýja at-
vinnumöguleika.

Námsráðgjafar hafa yfirgripsmikla
þekkingu á þeim námstilboðum sem
standa til boða í samfélaginu. Þeir geta
leiðbeint um hvar sé rétt að byrja og
hvaða leiðir í námi henta hverjum og
einum. Þá geta námsráðgjafar veitt
upplýsingar um mögulegan fjárstuðn-
ing til menntunar. Ef þú hefur ein-
hverja hugmynd um á hvaða sviði þú
viljir bæta þig í þekkingu eða vilt bara
almennt skoða hvaða leiðir eru færar
fyrir fólk á vinnumarkaði að hefja nám

með vinnu,  þá er tilvalið að byrja á að
ræða það við námsráðgjafa. 

Hvernig fæ ég námsráðgjafa á
minn vinnustað?

Þú hefur samband við Eflingu - stétt-
arfélag og óskar eftir heimsókn náms-
ráðgjafans. Við tökum niður nafn og
vinnustað og höfum síðan samband og
ákveðum sameiginlegan tíma. Æskileg-
ast er að fá ráðgjafann í heimsókn í
samvinnu við atvinnurekanda. Náms-
ráðgjafinn kemur á kaffistofu fyrirtæk-
isins t.d. í kringum kaffi eða matartíma
og heldur stutta kynningu á námsráð-
gjöf. Eftir það getur hver og einn sest
niður með honum og farið yfir sín mál.
Ef atvinnurekandi samþykkir geta
starfsmenn síðan skotist í 10 - 15 mín-
útur frá vinnu til að ræða við ráð-
gjafann.  Munum að það er hagur bæði
atvinnurekanda og launamanns að
starfsmenn hafi möguleika á að bæta
hæfni sína í starfi og öll menntun eyk-
ur hæfni einstaklingsins.

Allar nánari upplýsingar má fá hjá
Eflingu í síma 510-7500 eða með
tölvupósti efling@efling.is. 

Námsrá›gjafi á flinn 
vinnusta› í bo›i Eflingar!
- Hefur flig dreymt um a› fara í tölvu-, tungumálanám e›a i›n-
nám?? Tilvali› tækifæri til a› ræ›a um lei›ir til náms og mögu-
leika í bo›i!!

Opna›u flér n‡ tækifæri
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Gott starf fyrir ungt fólk

Árangur af starfi okkar hlýtur að telj-
ast mjög góður, þar sem margt af þessu
unga fólki hefur annað hvort snúið sér
að námi af fullum krafti eða er komið til
starfa í atvinnulífinu, sagði Þorbjörn
Jensson, forstöðumaður Fjölsmiðjunnar
í Kópavogi þegar forsvarsmenn Eflingar-
stéttarfélags kynntu sér starfsemina á
dögunum. Ljóst er að Þorbjörn og sam-
starfsfólk hans hefur unnið afar gott
starf fyrir ungt fólk á krossgötum í líf-
inu. Markmið Fjölsmiðjunnar er að
bjóða ungu fólki sem ekki hefði tekist að
fóta sig á vinnumarkaði eða hætt námi,
fjölþætta verkþjálfun og aðstoð við und-
irbúning fyrir frekara nám.  

Þorbjörn sagði, að stór hópur ung-
menna hefðu tekið þátt í verkefninu
síðan í júní 2001 og þegar flest var
hefðu 40 nemendur tekið þátt í verk-
efninu samtímis. Núna eru starfandi
trésmíðadeild, hússtjórnar- og mat-
reiðsludeild, tölvu- og prentdeild og
bílaþvottadeild en í framtíðinni von-
umst við að hægt verði að fjölga nem-
endum í 70 og einnig er stefnan að því
að fjölga deildum. 

Nemendur fá greidd laun í samræmi
við vinnuframlag og ástundun og gert

er ráð fyrir að verkþjálfunin getir tekið
um ár til eitt og hálft ár. 

Árangur af starfi Fjölsmiðjunnar hlýt-
ur að teljast mjög góður ef horft væri til
þess hvað margir unglingar hefðu farið
aftur í nám eða fengið störf við sitt hæfi
eftir að hafa lokið þátttöku í verkefninu.

Hann sagðist vona að Fjölsmiðjan væri
komin til að vera um ókomna framtíð,
sagði Þorbjörn að lokum. 

Sigurður Bessason, formaður Eflingar,
sagði m.a. við þetta tækifæri að það væri
mikil vilji fyrir því hjá félaginu að halda
áfram stuðningi við Fjölsmiðjuna. Það
væri t.d. hægt að hugsa sér að félagið
keypti  þjónustu hjá þeim til viðhalds-
vinnu við orlofshús félagsins og ýmislegt
fleira kæmi til greina. Þeim sem hafa á-
huga á að styðja við bakið á starfssemi
Fjölsmiðjunnar og nýta sér margþætta
þjónustu sem þar er í boði geta fengið
upplýsingar á heimasíðunni www.
fjolsmidjan.is.

Mjög gó›ur árangur
af starfi me› ungu fólki

Heimsókn í Fjölsmi›juna í Kópavogi

Fulltrúar Eflingar, fylgjast me› smí›avinnu Svavars Jónssonar, verkstjóra á trésmí›adeildinni. 

Það var Gunnlaugur Þór Einarsson sem hlaut vinninginn í sumargetraun Eflingar
Sumargetraun Eflingar
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15. ágúst sl. var undirritað samkomu-
lag um fyrirliggjandi starfsmatskerfi,
sem byggir á þýðingu og staðfæringu
kerfisins miðað við aðstæður hjá
Reykjavíkurborg. Um leið var samþykkt

að fela starfsmatsnefnd og starfsmatsráð-
gjöfum að hefja hið fyrsta mat á öllum
störfum á samningssviði aðila, en aðilar
að samkomulaginu eru Efling, Starfs-
mannafélag Reykjavíkurborgar og

Kjarafélag Tæknifræðinga auk Reykja-
víkurborgar. 

Það heyrir til tíðinda að niðurstöður
starfsmatsins verða birtar þegar þær
liggja fyrir á vef borgarinnar.

Starfsmat

Samkomulag um starfsmatSamkomulag um starfsmat
Reykjavíkurborg
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A› loknu dagsverki

Það er mikið ábyrgðarstarf að búa til
mat fyrir 500 manns eða fleiri, fimm
daga vikunar og eiga að gera sem flest-
um til geðs. Þetta hefur Valgerði
Sveinsdóttur tekist með miklum ágæt-
um fyrir starfsmenn Íslandsbanka síð-
astliðin 13 ár. Hún hóf störf hjá bank-
anum við ræstingar og afleysingar í
mötuneyti, en tók svo við rekstri
mötuneytis í útibúi bankans í Banka-
stræti. Þegar starfsemin fluttist inná
Kirkjusand, tók hún við mötuneytinu
þar og hefur skilað sínu dagsverki svo
vel að eftir því er tekið. Valgerður er
félagsmaður Eflingar og okkur langaði
að ræða við hana um störf hennar á
liðnum árum.

Valgerður segir, að hún sé afskaplega
ánægð með að hafa fengið tækifæri til

að matreiða fyrir allt það góða fólki sem
hefur borðað hjá henni í öll þessi ár.
Þegar ég tók við mötuneytinu í Banka-

stræti, hafði eldri kona séð um rekstur
þess um nokkurt skeið af miklum
myndarskap. Það var þessvegna mikil
hvatning fyrir mig að gera ennþá betur

Uppáhaldsrétturinn
úr eldhúsinu heima

- segir Valgerður N. Sveinsdóttur sem lætur af störfum 
hjá Íslandsbanka

Toppeinkunn hjá starfsmönnum eftir farsælt starf eftir að ég fékk tækifæri til að vinna
með henni um tíma.  

Það hafa ekki orðið miklar breytingar
varðandi sjálft starfið, en öll aðstaða við
matargerðina hefur breyst gífurlega
mikið og matseðlarnir eru mun fjöl-
breyttari í dag. 

Aðstaðan var ekki stór í Bankastræt-
inu, en eftir að við fengum nýja eldavél
með góðum ofni lét maður sig hafa það
að vera með heitan mat tvo daga í viku
fyrir 70 manns. Annars var aðalega,
boðið upp á brauð og álegg en það var
ekki mikið um grænmeti. 

Núna er boðið upp á kalt borð
þrisvar í viku með yfir 30 tegundir af
allskonar góðgæti. Það er boðið upp á
grænmeti, álegg, salöt, brauð, grafinn
og reyktan lax og heita rétti eins og,
pasta, kús kús, ýmsa pylsurétti, mar-
inerað grænmeti súpu og fleira. Síðan
erum við með heitan mat tvisvar í viku,
oftast fiskrétt eða kjötrétt og desert í
eftirrétt. Fyrir þá sem vilja ekki heitan
mat höfum við brauð, skinku, ost og
grænmeti. 

Nýlega fórum við í gegnum skoðana-
könnun hjá Gallup, þar sem starfsfólk-
inu var m.a. gefinn kostur á að gefa
mötuneytinu einkunn og fengum við

Framhald á blaðsíðu 59

Fengum við glæsilega út-
komu. Það var afskaplega

ánægjulegt fyrir mig og
samstarfsfólk mitt. 
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Þær Gunnhildur Gróa Jónsdóttir og
Stefanía Sigurðardóttir starfa sem félags-
og heilbrigðisliðar á Elli- og hjúkrunar-
heimilinu Eir. Þær fóru í kynnisferð til
Danmerkur í sumar á vegum Leónar-

dóverkefnisins. Eins og fram kemur í
pistli þeirra hér á eftir var ferðin lær-
dómsrík og áhugaverð. Við gefum þeim
Gunnhildi Gróu og Stefaníu orðið.

Við vorum svo heppnar að komast í

námsferð til Danmerkur og kynnast
starfsemi stofnana sem svipar til okkar
vinnustaðar. Eftir góðan undirbúning
hér heima komum við til Kaupmanna-
hafnar 15. júní þar sem Frede Sond-
ergaard, forstjóri, tók á móti okkur á
flugvellinum. Hann ók með okkur um
Amager og sýndi okkur staðhætti. 

Daginn eftir komum við til fundar
við Frede og hittum þá hinn forstjórann
Jette Andersen. Saman fórum við yfir
óskir okkar, hvernig vikan ætti að vera
og eftir að hafa skipst á skoðunum hófst
dagskráin með kynnisferð. 

Á Hörgarden eru þrjár fjögurra hæða
blokkir sem eru tengdar saman með
garði. Húsnæðið skiptist í hjúkrunar-
deildir, þjónustuíbúðir fyrir aldraða og
ungt fatlað fólk, dagdeildarþjónustu,
þvottahús og eldhús. Þarna eru eldaðar
700 máltíðir á dag, bæði fyrir íbúana
sem þess óska og til útkeyrslu.  

Á hjúkrunardeildinni sýndi deildar-
stjóri  okkur það helsta sem þar var að
sjá. Við urðum mjög undrandi þegar í
ljós kom að hjúkrunarfræðingar starfa
ekki á deildum og þeir sem starfa þarna
eru annað hvort sjúkraliðar eða  félags-
og heilbrigðisliðar. Það kom okkur líka
mjög á óvart að fólk reykti á öllum
deildum og í matsal elliheimilisins. En
að öðru leyti var aðstaða starfmanna á
deildum til fyrirmyndar. Næsta dag
skoðuðum við aðra hjúkrunardeild og
þar kom ýmislegt fleira forvitnilegt fram

Efling í útlöndum

Heim me› fulla tösku
af uppl‡singabæklingum
- segja Gunnhildur Gróa og Stefanía

Me› Leonardó til Köben



um starfsemina á Hörgarden. 
Á þriðja degi skoðuðum við aðstöð-

una hjá iðjuþjálfum og sjúkraþjálfum.
Þar var frekar fámennt því að hópur
vistmanna var á ferðalagi um Jótland.
Okkur var einnig tjáð að árlega færi
hópur vistmanna til Túnis og starfs-
menn sem færu með væru á fullum
launum í ferðinni. Á fjórða degi fór
Jette með okkur á annað hjúkrunar-
heimili sem var reist árið 1972. Þar voru
75 litlar íbúðir sem skiptust á 3 deildir
og tvær íbúðir á jarðhæð fyrir
alzheimerssjúklinga til að dvelja í á dag-
inn. 

Síðustu daga ferðarinnar notuðum
við til að kynna okkur betur félagsstarf-
ið á Hörgarden. Þá var okkur sagt frá
nokkrum mjög sérstökum sýningum
sem höfðu verið haldnar fyrir gamla
fólkið. Þar má nefna sýningar á nýjum
og gömlum brúðarkjólum, gömlum og
nýtískulegum nærfatnaði, ýmsum gerð-
um af sólgleraugum, höttum og fleiri
mjög sérkennilegu hlutum. Síðan heim-
sóttum við hjúkrunarheimili fyrir mikið
fatlað ungt fólk sem heitir Vibegarden.
Vistmennirnir hafa mikið frjálsræði.
Þeir mega t.d. hafa næturgesti og fara
einir í bæinn. Hver einstaklingur fær að
lifa sínu eigin lífi í friði.

Þegar við kvöddum gestgjafa okkar,

spurðu þeir hvort við héldum að reynsl-
an og þekkingin sem þeir vonuðu að við
hefðu fengið í ferðinni, myndi breyta
einhverju fyrir okkur. Það varð fátt um
svör, en við komum heim með fulla
tösku af upplýsingabæklingum og erum

tilbúnar að taka þátt í jákvæðum breyt-
ingum á okkar vinnustað. 

Að lokum viljum við senda öllum
sem gerðu okkur mögulegt að fara í
þessa frábæru ferð bestu kveðjur og
þökkum kærlega fyrir okkur. 

Efling í útlöndum

Hefur flú áhuga á a› fara í náms- og kynnisfer› me› stu›ningi
frá Leonardó-áætluninni? Haf›u samband vi› Eflingu og

kanna›u möguleikana.
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Það verður að teljast gott veganesti
sem börnin í leikskólanum Nóaborg
hafa þegar þau setjast á alvöru skóla-
bekk, eftir að hafa fengið kennslu í
stærðfræði frá tveggja ára aldri í leik-
skólanum. Anna Margrét Ólafsdóttir
leikskólastjóri segir að undirbúningur
að kennslunni hafi byrjað þegar hún
hóf störf á leikskólanum í mars 1997.
Viðbrögð foreldra hafa verið mjög já-
kvæð og kennarar sem ég hef rætt við
og hafa tekið við börnunum í grunn-
skóla eru mjög ánægðir með kunnáttu
barnanna, segir hún.

Ég byrjaði að vinna með yngstu börn-
in en aðeins í skamman tíma. Um
haustið fór ég að vinna með elstu börn-
unum og fór þá að velta fyrir mér
hvernig ég ætti að  haga starfinu. Ég
skoðaði  töluvert af efni sem grunn-
skólakennarar höfðu skilið eftir þegar
þeir hættu störfum á leikskólanum og
rakst m.a. á kubba sem heita rökkubbar.
Þeir eru ólíkir í laginu og í misjöfnum
litum. Leiðbeiningarbók fylgdi með og
þegar ég fór að skoða hana datt mér í
hug að það gæti verið sniðugt að búa til
spil sem hefði sama tilgang og kubbar-
nir. Áður en yfir lauk hafði ég gert tölu-
verðan fjölda af spilum og öðrum verk-
efnum sem ég kynnti fyrir börnunum. 

Viðbrögðin létu ekki á sér standa og
skemmtu börnin sér greinilega vel við
að leysa þrautirnar og nú var ekki aftur
snúið. Veturinn 1999-2000 fengum við

styrki frá Leikskólum Reykjavíkur og
Menntamálaráðuneytinu til að þróa
kennsluefnið ennfrekar og tóku börnin
þátt í því af miklum áhuga. Okkur tókst

Gaman í leikskólanum

Eyrún Ingadóttir, leiðbeinandi, hef-
ur unnið á leikskólanum í 2 ár og
kennir 3-4 ára  börnum stærðfræði.
Hún segir að skipulögð kennsla fari
fram í hópvinnu, en að öðru leyti sé
notast við ýmislegt úr umhverfinu og
starfinu á leikskólanum. Börnin fá t.d.
blöð og eiga að skrá niður hvað þau
vildu fá eplið sitt skorið í marga bita.
Þau nota mismunandi tákn til að koma
vilja sínum á framfæri og var fjöl-
breytnin ótrúlega mikil. Á meðan sum
skrifa tölustafi gera önnur hringi eða
strik og allt er leyfilegt. Börnunum
finnst afskaplega gaman að læra stærð-
fræðina og við reynum að gera verkefn-
in skemmtileg, segir hún.

Hún nefnir okkur dæmi um hvernig
börnin nýta sér stærðfræðikennsluna.
Tvær stelpur voru úti í garði í fyrrasum-
ar og röðuðu steinum á spítu. Steinarn-
ir voru jafn stórir og aðspurðar, sögðust
þær ætla að athuga hvað væri hægt að
koma mörgum steinum fyrir á spítunni.

Núna eru komnir 50 og það komast
miklu fleiri.

Síðastliðið haust var okkur falið að
búa til ný spil fyrir stærðfræðina og
tókst mjög vel að virkja mannskapinn.
Mörg ný spil litu dagsins ljós og eru
notuð við kennsluna núna.  

Ég var sjálf með börnin mín hér á
leikskólanum áður en þau byrjuðu í
grunnskóla og fann hvað þau voru fljót
að aðlagast náminu. Mér finnst mjög
gaman að vinna á stærðfræðileikskóla og
ætla að halda því áfram um sinn, sagði
Eyrún að lokum.

Börnin skemmta
sér vel vi› talnaflrautir

- segir Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri 

Stær›fræ›ikennsla í leikskólanum Nóaborg

Gaman a› vinna í
Stær›fræ›ileikskóla

Eyrún Ingadóttir

að safna yfir 80 hugmyndum að verk-
efnum í hugmyndabanka og stærðfræði-
kennslan varð stór þáttur í starfinu á
elstu deildinni, en byrjaði síðan smám
saman að færast á yngri deildirnar líka. 

Táknrænt fyrir leikskólann
Svíar hafa verið duglegir að vinna

með stærðfræði í leikskólum enda skylt
samkvæmt aðalnámsskrá. Ég ákvað að
fara til Stokkhólms og skoða stærðfræði-
leikskóla. Strax eftir að ég kom heim var
svo ákveðið að setja fullan þunga í
kennsluna á yngri deildunum. Í fyrra-
sumar fóru starfsmenn Nóaborgar í
námsferð á sama leikskóla og ég heim-
sótti. Í framhaldi af því fengum við
styrk til að vinna að þróunarverkefni á
yngri deildunum. Núna er stærðfræði-
kennslan orðið táknræn fyrir leikskól-
ann og við gefum okkur út fyrir að vera
stærðfræðileikskóli. 

Viðbrögð foreldra eru mjög jákvæð og
kennarar í grunnskólum sem við höfum
samband við finna vel hvað okkar börn
koma vel undirbúin og eiga auðvelt með
að leysa ýmsar stærðfræðiþrautir. Börnin
sem koma héðan eiga auðvelt með að
leysa þrautir með tölustöfum, sem lagð-
ar eru fyrir þau í upphafi skólastarfins,
sagði Anna að lokum.
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N‡mæli

Í vetur verða í boði fjölbreytileg
námskeið fyrir ljósmyndaáhugafólk á
vegum ljosmyndari.is í Menningar-
miðstöðinni Gerðubergi. Bæði verða
helgarnámskeið og 8 vikna námskeið í
ljósmyndun. Námskeiðin eru annars
vegar fyrir eigendur stafrænna mynda-
véla og hins vegar fyrir þá sem eiga
venjulegar filmuvélar. Auk þess er í
boði fjarnámskeið í ljósmyndun.

Á helgarnámskeiðum verður farið í að
velja réttu tækin og meðferð þeirra. Far-
ið verður í grunnatriði ljósmyndatækni,
myndatökur og mynduppbyggingu.
Kennt að nota myndavélina og alla
fylgihluti. Auk þessa verður á nám-
skeiði í stafrænum myndatökum út-

skýrð tæknileg hugtök. Þessi helgar-
námskeið verða haldin í september,
október og nóvember. Kennt verður
laugardag og sunnudag frá kl. 13.00 til
17.00

Helgarnámskeiðin kosta 8.900
krónur fyrir félagsmenn Eflingar og fé-
lagsmenn geta síðan sótt um 50%
styrk vegna tómstundanámskeiða til
fræðslusjóðs Eflingar.

Á 8 vikna kvöldnámskeiðunum er
annar hópurinn á mánudagskvöldum,
en hinn á miðvikudagskvöldum. Kennt
verður frá kl. 20 til 22, alls 16 klst. Þessi
námskeið hefjast um miðjan septem-
ber. Kennd verður m.a. myndataka,
myndbygging, meðferð tækja og fleira.
Farið verður í grunnatriði í myndatöku

og mynduppbyggingu. Kennt að nota
myndavélina og fylgihlutina. Nemend-
ur fá nokkur ljósmyndaverkefni til að
glíma við. Ljósmyndastúdíó verður sett
upp og nemendur fá að mynda módel.
8 vikna námskeiðin kosta 16.500
krónur fyrir félagsmenn Eflingar og fé-
lagsmenn geta síðan sótt um 50%
styrk vegna tómstundanámskeiða til
fræðslusjóðs Eflingar.

Allar nánari upplýsingar er að finna á
vefsíðunni www.ljosmyndari.is eða í
síma 898-3911.

Efling - stéttarfélag mun í haust
dreifa kynningarbæklingi á alla 10.
bekki grunnskóla á félagssvæði sínu.
Bæklingurinn kallast Láttu ekki plata
þig. Í þessu riti, sem er í vasabókar-
broti, verður 10. bekkingum bent á
nokkra grundvallarþætti sem skipta
máli þegar fólk ræður sig til vinnu s.s.
um hvaða upplýsingar eiga að koma

fram á launaseðlum, hvar megi leita
upplýsinga um lágmarkskjör, aðstoð
stéttarfélaga og margt fleira.

Hjá Eflingu höfum við því miður
orðið vör við það að það eru ekki allir
atvinnurekendur jafn vandaðir í vinnu-
brögðum þegar kemur að ráðningu á
unglingum til starfa. Því miður er
einnig allt of mikið um það að ungt

fólk sem er að hefja störf á vinnumark-
aði - hvort heldur í fullu starfi eða
vinnu með skóla - þekkir ekki rétt sinn
og lætur bjóða sér kjör sem eru undir
lágmarkskjörum. Þessu viljum við
breyta og benda fólki á að kynna sér
réttindi sín þegar það ræður sig til
vinnu. Því eru skilaboð Eflingar til allra
ungmenna sem eru á vinnumarkaði:
Láttu ekki plata þig!

Láttu ekki plata flig!
- Efling fer í kynningarátak me› 10. bekkinga

fiekkir flú flinn rétt?

Námskei› á kr. 4.450.-
B‡r ljósmyndari í flér?



Leikfélag Reykjavíkur og Efling-stéttar-
félag áttu samstarf á síðasta vetri þar sem
Efling-stéttarfélag greiddi niður miðaverð
fyrir hópa innan félagsins en leikhúsið
veitti afslátt af fullu miðaverði. Nokkur
hundruð félagsmanna nýttu sér tilboðið
og þakkarbréf og kveðjur streymdu inn
bæði til Eflingar og leikhússins í kjölfar-
ið.

Nú er efnt til endurtekins samstarfs og
mun  þetta tilboð gilda fyrir sýningar á
fimmtudögum og sunnudögum. Efling-
arfélagar geta því átt von á póstkorti inn
um lúguna hjá sér á næstunni sem er ávís-
un á niðurgreiddan leikhúsmiða.

Borgarleikhúsið er stærsta leikhús
landsins með fjögur svið undir sama þaki
og þar ættu allir að finna sér eitthvað við
hæfi. Haustið hefst með frumsýningu á
leikriti um fröken Sigurlínu Rúllugardínu
Nýlendinu Krúsimundu Efraímsdóttur
Langsokk sem flestir kalla nú bara Línu
Langsokk og er eftir Astrid Lindgren.
Einnig verða á fjölunum fram til áramóta
gamanleikritið Öfugu megin uppí eftir
Derek Benfield og Púntila bóndi og
Matti vinnumaður eftir Bertolt Brecht. Þá
verða nokkrar sýningar á Rómeó og Júlíu
(áður en sýningin fer til London) og
Kvetch sem hlaut Grímuverðlaunin sem
besta leiksýning s.l. árs. Úr ýmsu fleiru
verður að velja fram til áramóta og því
um að gera að fylgjast með daglegum
dálki leikhússins eða skoða www. borgar-
leikhús.is

Menning

Allir í leikhús í vetur
Tilbo› Eflingar og Borgarleikhússins
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Efling mun í vetur halda áfram með
námskeið um fjármál heimilanna fyrir
félagsmenn. Þessi námskeið voru vin-
sæl meðal félagsmanna Eflingar síðasta
vetur og hafa fjölmargir Eflingarfélagar
sagt okkur af betri fjárhagsstöðu  sinni
eftir að hafa sótt þessi námskeið. Nám-
skeiðið er ætlað fólki sem vill læra að
nýta tekjurnar sem best, losna hratt við
skuldir og koma góðu skipulagi á
heimilisreksturinn. Kennari er Ingólf-
ur Hrafnkell Ingólfsson.

Markmið námskeiðsins er að kenna
hvernig best er að ná tökum á fjármál-
unum, byggja upp sparnað, sjóði og
eignir. Farið er yfir ýmsar tegundir lána
og sparnaðar. Vextir og verðbætur út-
skýrð og kennt hvernig á að lesa út úr

greiðsluseðlinum. Kenndar eru leiðir til
þess að auka ráðstöfunartekjur heimilis-
ins, stýra útgjöldunum og fá sem mest
út úr þeim peningum sem til eru.
Kennt verður á notkun heimilisbók-
halds og fá þátttakendur 12 mánaða fría
áskrift að bókhaldskerfi Fjármála heim-
ilanna ehf ásamt lykilorði að veltukerf-
inu sem er árangursrík leið til þess að
losna hratt við skuldir.

Fjármálafrelsi fyrir ungt fólk -
Námskeið sem er sérhannað fyrir
fólk á aldrinum 16 – 22 ára.

Í haust verður í fyrsta sinn haldið sér-
stakt námskeið fyrir ungt fólk. Sérstak-
lega er útskýrt hvað vextir og verðbætur
eru og hvað Albert Einstein átti við þeg-
ar hann sagði vaxtavextina vera áttunda
undur veraldar. Kennt er að gera fjár-
hagsáætlun og skemmtilegt heimilisbók-
hald. Farið er yfir aðferðir til að spara og
fjárfesta og þær leiðir sem eru árangurs-

ríkar til að auka við tekjurnar. Áhrif
skatta á tekjur eru skoðaðar og tekin
dæmi af jaðarsköttum og hvað auka-
vinnan skilar miklu í vasann. Skoðað er
hvort fljótlegra er að eignast eitthvað
með því að taka lán eða spara, hvort
betra sé að kaupa íbúð eða leigja, hvað
kostar að reka bíl og hvað þarf til þess
að hafa það fjárhagslega gott burt séð frá
því hverjar tekjurnar eru.

Innifalið í báðum námskeiðunum eru
ítarleg námskeiðsgögn og 12 mán. frí
áskrift að heimilisbókhaldi og veltukerfi
Fjármála heimilanna. 

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

Nánari upplýsingar um bæði nám-
skeiðin er að finna á www.fjarmala-
frelsi.is 

A› ey›a í sparna›

Hvað? Hvenær? Hvar?

Fjármál heimilanna 13. og 15. október, Fræðslusetri Eflingar 
kl 18:00 til 22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

Fjármálafrelsi fyrir ungt fólk 14. og 16. október, Fræðslusetri Eflingar 
kl kl 18:00 til 22:00 að Sætúni 1, 4. hæð.

Veistu í hva›
flú ert a› ey›a?

- viltu læra a› gera meira úr peningunum?

Fjármál heimilisins

Markmið námskeiðsins
er að kenna hvernig

best er að ná tökum á
fjármálunum

Kennari er Ingólfur Hrafnkell Ingólfsson

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?

Hafðu samband á skrifstofuna  510 7500
Félagar- fylgist með réttindum ykkar!!!!
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Símenntun

Nú á vormánuðum var stutt starfs-
menntabraut fyrir starfsmenn á leik og

grunnskólum staðfest endanlega í
menntamálaráðuneytinu. Það hefur

verið unnið að þessari starfsmennta-
baut í nokkur ár og er því ánægjulegt
að þessum áfanga sé náð. 

Námið er 69 eininga sjálfstætt nám
sem mun veita möguleika til fjölbreytt-
ari starfa innan leikskólans og getur
einnig verið góður undirbúningur und-
ir frekara nám á sviði uppeldismála.
Náminu er ætlað að gefa fólki tækifæri
til að öðlast aukna færni á sviði uppeld-
is og kennslu og geta tekið virkan þátt í
að vinna eftir námskrá leikskólans. 

Þeir sem áhuga hafa á þessu námi og
eru orðnir 22 ára og hafa að baki
þriggja ára starfsreynslu á vettvangi
leik- og grunnskóla eiga þess kost að fá
metið nám og starfsreynslu sem hluta af
námi á brautinni.

Verið er að undirbúa kynningarbæk-
ling um þessar námsbrautir og verður
hægt að fá hann sendan en hann verður
einnig sendur á alla leik og grunnskóla
landsins. 

Mikilvægum áfanga er náð með þess-
ari stuttu starfsmenntabraut á sviði
starfsmenntamála. Námið verður kennt
m.a. í fjölbrautarskólum og einnig hægt
að taka einingar í kvöldskólum og
Námsflokkum.

N‡tt nám fyrir 
leikskólastarfsmenn

Stutt starfsmenntabraut or›in til

Það skal enn og aftur ítrekað að
starfsmaður sem er rekinn úr starfi
eða sagt upp að hann geri þegar í
stað kröfu um að  fá afhent
uppsagnarbréf.

Þeir starfsmenn sem er sagt upp
eiga að hafa samband við félagið
strax sama dag annars eru þeir
sennilega að tapa launum í
uppsagnarfresti.

Hafi› samband
samdægurs!



glæsilega útkomu. Það var afskaplega
ánægjulegt fyrir mig og samstarfsfólk
mitt. 

Eftir að við fluttum inná Kirkjusand
komu c.a. 200 manns í mat en núna er
þeir um 500 þannig að það er eins gott
að við stöndum okkur, segir Valgerður
ennfremur. 

Það er gaman að segja frá því að rétt-
urinn sem hefur náð mestum vinsæld-
um hjá okkur varð til í eldhúsinu heima
hjá mér. Kvöldmatartíminn okkar
hjóna var að nálgast og af því að ég
nennti ekki út í búð, fór ég í ísskápinn
og týndi til eitthvað sem hægt var að
notast við til matargerðar. Útkoman
varð kjúklingaréttur sem heppnaðist
það vel, að ég ákvað að leyfa starfs-
mönnum bankans að smakka á honum
og síðan  hafa þeir oft beðið um þenn-
an rétt. 

Valgerður segir, að kokkar hafi ekki
tollað undir sinni stjórn. Sennilega af
því að hún hafi verið of stjórnsöm, en
að sér hafi líkað mjög vel við þá alla.  Ég
saknaði Vals Valssonar mikið þegar
hann hætti. Hann hafði svo þægilega
nálægð. Eins saknaði ég Tryggva Páls-
sonar þegar hann fór yfir í Seðlabank-

ann, og fleiri samstarfsmanna sem hafa
hætt störfum á þessum árum. 

Aðspurð, hvað taki við þegar hún
hættir að vinna, segist Valgerður ætlar
að sinna áhugamálum sínum, en hún
málar og sker út í tré. Svo ætla ég að
hjálpa barnabörnum og barnabarna-
börnum mínum við skólanámið. Ég er
afskaplega þakklát yfirmönnum

mínum fyrir hvað þeir hafa sýnt mér
mikið traust í þessu starfi,  sagði Val-
gerður um leið og hún stóð upp til að
heilsa barnabarni sínu sem var að koma
í heimsókn til ömmu.  Þegar ég gekk úr
matsalnum, sá ég ömmu koma með gos
og nammi og rétta ömmastráknum sín-
um við mikinn fögnuð.  

A› loknu dagsverki
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Krossgátan

Ver›launakrossgáta
Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni. Verðlaunin nema 8.000,- krónum.
Lausnir sendist til: Efling-stéttarfélag / Krossgátan, Sætún 1, 105 Reykjavík. 
Svar þarf að berast fyrir 1. nóvember nk.

Nafn: Vinnustaður: Sími:

Lausnarorð:

Heimili: Kennitala:
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Jóna Vigdís Kristinsdóttir afhendir Grétari Halldórssyni 8.000 kr. ver›laun fyrir rétta lausn á krossgátu Eflingarbla›sins

Stu›ull

Lausn síðustu
krossgátu
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fiótt flú langförul leg›ir...

Hafið laðar....
Árið 1964 fór ég að vinna á Landspít-

alanum sem gangastúlka en mér leidd-
ist mikið í landi og sjórinn togaði alltaf
í mig. Að lokum sótti ég um skipspláss
hjá Eimskip og komst sem þerna í einn
túr til Póllands og Norðurlandanna
með Tröllafossi. Um sumarið réð ég
mig svo sem þernu á Esjuna og fór í
nokkrar hringferðir. Um haustið fór ég
á Selfoss og síðan á Brúarfoss og sigldi
aðallega á Ameríku. Á Brúarfossi
kynntist ég manninum mínum, Þóri
Ásgeirsyni, sem var bátsmaður um borð
og urðu þau kynni til þess að ég endaði
sem gift kona í landi og eignaðist þrjár
yndislegar dætur. Seinna leysti ég af í
nokkrum túrum, en þess á milli fór ég í
ferðir með eiginmanninum m.a. til
Marseilles í Frakklandi, Alsír, Lýbíu, og

Sýrlands. Maðurinn minn varð svo
leiður á sjómennskunni og ákvað að
kaupa sér gröfu og fara að vinna í landi.  

Ég fékk starf sem kokkur um borð í
sanddæluskipinu Sandey og vann þar í
4 ár og tvö sumur. Ætli ég hafi ekki
hætt þar árið 1985. 

Sjórinn togar áfram
En áfram hélt sjórinn að toga í mig

og eftir að hafa fengið reynslu af starfi
kokksins til sjós fór ég nokkra túra með
skipum Eimskips m.a. til Riga í Lett-
landi og Múrmannsk í Rússlandi. Þá
var ég á Lagarfossi og það eru tveir at-
burðir sem eru mér mjög minnistæðir
úr þeirri ferð. Fyrri atburðurinn var
þegar við vorum að sigla fyrir Reykja-
nesraustina um hánótt í brjáluði veðri
að ég vaknaði svona líka bullandi sjó-
veik. Þá sagði ég við sjálfa mig. Oddný,
nú hefurðu tekið þér eitthvað fyrir

hendur sem þú kemst aldrei út úr og
núna er bara best fyrir þig að glundra
þér í sjóinn. Hitt var eftirminnilegt
þorrablót sem áhöfnin hélt um borð í
skipinu í Múrmansk. 

Árið 1986 hætti ég á sjónum og fór
að vinna í landi. Þá fór ég í mína fyrstu
sólarlandsferð til Rimini á Ítalíu í sum-
arfrí í þrjár vikur. Síðan hef ég farið til
Mallorca og Flórída. Þannig hefur vilj-
að til að dætur mína ásamt fjölskyldum
sínum hafa  búið á Flórída í Brasilíu og
5 löndum í Afríku og það hefur gert
mér kleift að koma til flestra þessara
landa. Núna  býr yngsta dóttir mín á
Curacao, hollenskri eyju fyrir utan
Venesuela og síðastliðið sumar gerðist
ég barnfóstra hjá henni í 2 mánuði.
Hún var að vinna og á meðan skólinn
var lokaður vildi hún ekki skilja dæt-
urnar sínar eftir einar heima. 

Um síðustu páska fórum við hjónin í
6 daga ferð til Equador og komumst á
miðbaug. Það var yndisleg tilfinning.
Við fórum á indjánamarkað og svo
leigðum við bíl með bílstjóra og fórum
í 9 klukkutíma  skoðunarferð sem kost-
aði aðeins 12 þúsund íslenskar krónur
og þótti ekki mikið fyrir allt sem við
sáum í ferðinni.  

Í sumar stóð Efling fyrir ferð til
Búdapest í Ungverjalandi og það var al-
veg yndisleg ferð. Ég fékk tækifæri til að
heimsækja Vín aftur eftir 44 ár og fór
m.a. í Vínarskóg. Þá birtust mér aftur
ljóslifandi, löngu horfnir atburði úr
fyrri ferðinni. Það var alveg ólýsanleg
tilfinning. Núna er ég hætt að vinna.
Að frumkvæði mannsins míns, sem er
mjög óvenjulegt, förum við í viku ferð
til Kúbu í nóvember og  verður það  45.
landið sem ég heimsæki. Takmarkið er
að heimsækja 50 lönd sagði Oddný að
lokum og ákafinn leyndi sér ekki í
röddinni. 
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