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Ávarp stjórnarformanns

Framvegis og framtíðin

Miklar breytingar eru framundan á vinnumarkaði og þörfin fyrir öflugar 
símenntunarmiðstöðvar hefur sjálfsagt sjaldan verið meiri. Hér vísa ég 
í umræðu um fjórðu iðnbyltinguna sem er samheiti yfir tæknifram-
farir samtímans. Hún byggir á stafrænum grunni sem tengir saman 
ýmiskonar tækni sem getur leitt til grundvallarbreytinga á hagkerfum,  
fyrirtækjum og þjóðfélögum. Þetta mun hafa í för með sér miklar 
breytingar á störfum og talsverða fækkun starfa til að byrja með. Á 
svona tímamótum er mikilvægt að tileinka sér víðsýni og sjá tækifæri 
til breyttra hugsunarhátta og nýta þau. 

Framtíðarsýn Framvegis er að vera í fremstu röð hvað varðar fræðslu og símenntun fullorðinna  
og vinna markvisst að því að hækka menntunarstig í landinu með það að leiðarljósi að 
menntun sé æviverk. Starfsfólk Framvegis hefur verið öflugt í að finna leiðir til að aðlaga 
fræðsluframboð miðstöðvarinnar að síbreytilegum þörfum vinnumarkaðarins. Frá upphafi 
hefur Framvegis lagt áherslu á að sinna þörfum þeirra er starfa innan heilbrigðis- og félags-
geirans og þar eru svo sannarlega tækifæri þegar horft er til framtíðar.  
Stjórn og starfsfólk Framvegis er sátt við afkomuna á árinu og erum við ákveðin í því að slá 
ekki slöku við í framtíðinni. Margt er óunnið í fullorðins- og framhaldsfræðslu á Íslandi og 
Framvegis ætlar sér að takast á við  áskoranir framtíðarinnar með gildi Framvegis að leiðarljósi  
en þau eru framsækni, fagmennska, árangur og virðing. 
Ég vil fyrir hönd stjórnar þakka starfsfólki Framvegis fyrir frábært starf og stjórnarmönnum 
þakka ég fyrir ánægjulegt samstarf.

Reykjavík, apríl 2018
Jóhanna Þórdórsdóttir

Stjórnarformaður Framvegis
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Inngangur framkvæmdastjóra

Framvegis hóf starfsemi sína árið 2001. Á þeim árum, sem síðan eru 
liðin, hafa orðið markverðar breytingar á umgjörð fullorðinsfræðslu 
í landinu. Stofnun Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (FA) árið 2002 
og í framhaldinu þjónustusamningar við ríkið hafa skipt sköpum fyrir  
rekstur símenntunarmiðstöðvanna. Með framlagi FA til stöðvanna  
hefur þeim verið gert kleift að bjóða upp á kennslu vottaðra námsleiða, 
náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat á hagkvæmum kjörum fyrir 
námsmenn. Ekki er ofmælt að þetta er hryggjarstykkið í starfi stöðvanna.  

Þá er að nefna fjölgun starfsmanna í mennta- og menningarmálaráðuneytinu á sviði fullorðins- 
og framhaldsfræðslu sem hefur liðkað mjög fyrir fræðslustarfseminni. Loks skal nefnd  
setning laga um framhaldsfræðslu árið 2010 sem var formfesting á fræðslustarfinu og því 
verklagi sem hafði verið að þróast fram að þeim tíma. Vissulega taka framhaldsfræðslulögin 
ekki til alls fullorðins fólks á vinnumarkaði en með þeim var engu að síður fimmta stoð  
íslenska menntakerfisins formlega orðin til og mikilvægt skref tekið til að jafna rétt til náms. 
Nú stendur yfir endurskoðun framhaldsfræðslulaga í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur 
og standa vonir til að með því styrkist enn frekar starfsemi símenntunarmiðstöðvanna.
Einn meginþátturinn í rekstri Framvegis á árinu 2017 byggist á samningum stöðvarinnar við 
FA um áðurnefndar námsleiðir, ráðgjöf og raunfærnimat. Annar snar þáttur í rekstri ársins er 
endurmenntun bílstjóra sem stunda farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni. Námskeiðin 
byggjast á samningum við stór farþega- og vöruflutningafyrirtæki í Reykjavík frá 2015 - 2016. 
Eftir sem áður sinnir Framvegis endurmenntun sjúkraliða sem alltaf hafa verið áhugasamir 
um að bæta við sig námi og verða þannig færari í starfi sínu. Framvegis er í góðu samstarfi 
við þau stéttarfélög sem eru eigendur stöðvarinnar og sér um fyrirlestra- og námskeiðaröð 
fyrir félagsmenn þeirra sem nefnist Gott að vita. Ársskýrslan sýnir að umfang starfseminnar 
fer vaxandi.
Á árinu gerði Framvegis samning við vefhönnunarfyrirtækið Stefnu um nýja heimasíðu 
og skráningarvef sem fór í loftið í ágúst. Þá var skipt um bókhaldsstofu og sér nú endur-
skoðunar- og bókhaldsstofan Endurskoðun og ráðgjöf ehf. um bókhald og endurskoðun 
reikninga fyrir Framvegis. Þá urðu þær breytingar á árinu að Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
tók upp skráningar í Innu sem er miðlægt, vefrænt upplýsingakerfi fyrir framhaldsskólana 
og framhaldsfræðsluna. Framvegis hóf vinnu við innleiðingu á Innu í samvinnu við Fræðslu-
miðstöð atvinnulífsins og Advanía.

Eins og sést af ársreikningi Framvegis, sem fylgir þessari skýrslu, var 
árið 2017 gott rekstrarár. Tekjur hafa ekki verið hærri í sögu fyrirtækisins  
og tekjuafgangur er viðunanlegur. Takmark Framvegis er að bjóða 
námsmönnum og fyrirtækjum upp á góða þjónustu og að hún haldist  
í hendur við hallalausan rekstur.
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Við lestur ársskýrslunnar sést vel hvaða breytingar hafa orðið á starfseminni sé borið saman 
við undanfarin ár. Eins og myndin hér fyrir neðan ber með sér hefur nemendastundum  
fjölgað verulega eða um rúmlega 10.000 stundir. Rétt er að benda á að inni í tölu ársins 
2017 eru Gott að vita námskeiðin sem ekki hafa hingað til verið tíunduð í mynd eins og 
núna. Þessi námskeið námu rúmlega 2.000 stundum.

Það hélst í hendur á árinu að nemendastundum fjölgaði og jafnframt þátttakendum. Það 
hafa aldrei fleiri þátttakendur sótt sér nám hjá Framvegis en árið 2017. Námsmönnum  
fjölgaði milli ára um 636 en þar af voru þátttakendur Gott að vita námskeiðana 567 alls. 
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Næsta mynd sýnir samanburð á nemendastundum námskeiðsflokka undanfarinna ára.  
Á myndinni kemur fram að nemendastundum framhaldsfræðslunnar (námsleiðir FA) hefur 
fjölgað, sama er að segja um stundarfjölda í endurmenntun atvinnubílstjóra. Aftur á móti 
fækkar stundum hjá sjúkraliðum og á námskeiðum í samstarfi við Fræðslusetrið Starfsmennt 
en þar fækkar stundum um ríflega helming. Eins og áður er vakin athygli á því að Gott að 
vita námskeiðin eru komin inn í myndina.

Reksturinn 2017

Ársreikningur, sem fylgir þessari ársskýrslu, sýnir að rekstur Framvegis ársins 2017 er 
jákvæður. Rekstrartekjur umfram rekstrargjöld er tæplega þrettán og hálf milljón. Að teknu 
tilliti til fjármagnsliða er afkoma ársins jákvæð um rúmlega ellefu milljónir. Tekjur af rekstri 
hafa ekki áður verið hærri í sögu Framvegis.
Áskoranir í rekstri einkennast af örum breytingum á vinnumarkaði en meginmarkmið  
Framvegis er að þjóna fjölbreyttu samfélagi og kröfuhörðu atvinnulífi. Framvegis þarf að 
laga sig að aðstæðum hverju sinni og að skipulag miðstöðvarinnar taki mið af þörfum 
markhópa hennar. 

Það er mikilvægt að framkvæmdastjóri og starfsfólk sé á tánum  
gagnvart tækifærum sem skapast í síbreytilegu umhverfi. Það er gæfa 
Framvegis að hafa á að skipa atorkusömu og hæfu starfsfólki. Á því 
og leiðbeinendum byggist fyrst og fremst gróandi starf.
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Jóhanna Þórdórsdóttir 
stjórnarformaður
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu 

Birna Ólafsdóttir
meðstjórnandi
Sjúkraliðafélagi Íslands

Jakobína Þórðardóttir
meðstjórnandi
Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar

Bryndís Theódórsdóttir
meðstjórnandi
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu

Guðrún Lárusdóttir
meðstjórnandi
Sjúkraliðafélagi Íslands

Árni Stefán Jónsson
varamaður
SFR - Stéttarfélag í almannaþjónustu

Guðríður Sigurbjörnsdóttir
varamaður
Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar

Jóhanna Traustadóttir
varamaður
Sjúkraliðafélagi Íslands

Stjórn Framvegis 2017

Þær breytingar urðu á árinu á verkaskiptingu innan stjórnar að Jóhanna Þórdórsdóttir tók 
við formannsembættinu af Birnu Ólafsdóttur.  
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á starfsemi miðstöðvarinnar og stefnumótun og 
að starfsemi og rekstur sé í samræmi við samþykktir miðstöðvarinnar og lög um framhalds-
fræðslu. Stjórn Framvegis hélt 5 fundi á árinu og var ársfundur að þessu sinni haldinn 23. 
júní. Ársfundinn sitja auk stjórnar varamenn í stjórn og eigendur fyrirtækisins. 

Hluthafar Framvegis 2017

Eigendur og hluthafar Framvegis eru Sjúkraliðafélag Íslands sem á 43,14%, SFR - stéttarfélag 
í almannaþjónustu sem á 43,14% og Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar sem á 13,72%. 
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Starfsfólk Framvegis 2017
Litlar breytingar voru á starfsmannahaldi Framvegis á árinu. Framan af ári voru þrír starfs-
menn í fullu starfi en í ágúst var Ingibjörg Kristinsdóttir náms- og starfsráðgjafi ráðin til 
miðstöðvarinnar.

Helga Tryggvadóttir
náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri
100% starf

Líney Jóhannesdóttir
verkefnastjóri
100% starf

Ingibjörg Kristinsdóttir
náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri
100% starf frá 8. ágúst

Vigdís Þyri Ásmundsdóttir
framkvæmdastjóri
100% starf
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Fræðslustarfið 2017

Haldin voru 134 námskeið hjá Framvegis á árinu, námskeiðin voru mjög ólík hvað varðar 
lengd,  efnistök og markhópa. Mikil áhersla er á starfsþróunarnámskeið, sem gagnast 
fullorðnu fólki á vinnumarkaði, sem og vottaðar námskrár framhaldsfræðslunnar. Framvegis 
leggur áherslu á að bjóða upp á fjarkennslu og nær því þjónustusvæði miðstöðvarinnar yfir 
allt landið; í því samhengi er líka hægt að nefna að gott samstarf er á milli símenntunar- 
miðstöðva um landið. 
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Námskeið fyrir sjúkraliða

Námskeið sjúkraliða hafa verið einn meginstofn í námskeiðahaldi frá stofnun Framvegis. 
Sjúkraliðar hafa ávallt verið iðnir við að efla þekkingu sína og hæfni en öll námskeiðin 2017 
voru starfstengd og hægt að meta þau til launa fyrir stéttina. Hjá Framvegis voru haldin 
29 námskeið á árinu fyrir sjúkraliða og þar af voru 13 námskeið einnig fjarkennd í beinni 
útsendingu. Þetta fyrirkomulag hefur mælst vel fyrir sérstaklega hjá sjúkraliðum á lands- 
byggðinni. 

Yfirlit námskeiða
Símenntun sjúkraliða 2017 Fjöldi þátttakenda Kennslustundir Nemendastundir

Samfélagshjúkrun  - Að styrkja fjölskyldur sem glíma við veikindi  15      10      150     

Lyfhrif - samspil lyfs og sjúklings  29      20      580     

Bólgur, þarmaflóran og allskonar annað áhugavert  30      10      300     

Sár og sárameðferð  14      15      210     

Sállíkamlegir sjúkdómar  22      6      132     

Sýnatökunámskeið  16      6      96     

Jákvæð sálfræði í starfi  19      10      190     

Alzheimer  19      10      190     

Kulnun í starfi hjá sjúkraliðum  15      10      150     

Vefjagigt og skyldir sjúkdómar  21      6      126     

Heilablóðfall - slag  30      10      300     

Tannheilsa aldraðra  16      6      96     

Sjúkleg streita  25      10      250     

Þunglyndi aldraðra -  21      6      126     

Námskeið  fyrir leiðbeinendur sjúkraliðanema  27      9      243     

Sjúkleg streita  18      10      180     

Heimahjúkrun - það er kominn gestur!  24      10      240     

Sár og sárameðferð  16      15      240     

Þunglyndi aldraðra  16      6      96     

Geðheilsa og geðheilsuefling  22      6      132     

Ávana-, fíknilyf og hjúkrun einstaklinga með fíknisjúkdóma  28      20      560     

Að efla styrk í starfi  20      20      400     

Næring aldraðra  13      10      130     

Vefjagigt og skyldir sjúkdómar  30      6      180     

Lífstílssjúkdómar og lífsstílslyf  30      15      450     

Hugræn atferlismeðferð við svefnleysi  12      10      120     

Slökun og slökunaræfingar  13      15      195     

Straumlínustjórnun í heilbrigðisþjónustu  7      6      42     

Sykursýki og næring  12      10      120     

Samtals  580      303      6.224     
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Eins og sést á stöplaritinu sóttu heldur færri sjúkraliðar námskeið árið 
2017 en árin á undan. 
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Námskeið kennd í samvinnu við Starfsmennt

Í gegnum tíðina hefur Framvegis verið í miklu og góðu samstarfi við Fræðslusetrið  
Starfsmennt. Framvegis hefur undanfarin ár kennt námskeiðin Rekspöl I og II, Starfsnám 
stuðningsfulltrúa grunnnám og framhald. Þetta eru námskeið sem Starfsmennt hefur þróað 
og búið til. 
Árið 2017 bar svo við að einungis eitt námskeið var haldið á árinu en það var námskeiðið 
Starfsnám stuðningsfulltrúa grunnnám í samstarfi við Vinnumálastofnun á höfuðborgar- 
svæðinu. Þetta er hagnýtt starfsnám fyrir þá sem vilja vinna með fötluðu fólki, öldruðum 
eða sjúkum og byggja um leið upp starfsferil á félags- og heilbrigðissviði. Námið er 162 
kennslustundir eða 122 klukkustundir. 

Eins og sést á stöplaritinu hér fyrir ofan þá hefur þátttakendum á þessum námskeiðum farið 
fækkandi ár frá ári. Þegar málefni fatlaðra voru flutt til sveitarfélaga varð einhverra hluta 
vegna stór breyting á aðsókn í nám stuðningsfulltrúa.

Starfsmennt 2017 Fjöldi  
þátttakenda

Kennslu-
stundir

Nemenda-
stundir

Starfsnám stuðningsfulltrúa grunnnám  14      162      2.268     
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Gott að vita - fyrirlestrar og námskeiðaröð í samvinnu 
við stéttarfélögin SFR og St.Rv.

Fyrirlestrarnir og námskeiðin eru félagsmönnum stéttarfélaganna til fróðleiks og ánægju og 
haldin í samvinnu við félögin. Framvegis vinnur með fræðslunefndum félaganna við mótun 
dagskrár fyrir hverja önn. Markmiðið er að bjóða upp á fjölbreytta og vandaða fræðslu þar 
sem flestir finna eitthvað við sitt hæfi sér til gagns og ánægju. 
Á árinu var félagsmönnun boðið upp á 39 viðburði og voru þátttakendur 567, færri komust 
að en vildu. Eins og áður hefur komið fram þá hefur ekki verið hefð fyrir því að setja Gott 
að vita inn í námskeiðatölfræði Framvegis en er gert hér í þessari ársskýrslu í fyrsta sinn.  
Töflurnar hér fyrir neðan sýna framboð fyrirlestra og námskeiða á árinu 2017. 

Námskeið vor 2017

Gott að vita  Fjöldi 
þátttakenda  Kennslust.  Nemenda- 

stundir  

Tvöfalt prjón 9 2,5 22,5

Jóga grunnnámskeið 15 7,5 112,5

Jóga framhaldsnámskeið 8 7,5 60

Nýtum og endurnýtum - gallabuxur 4 3 12

Mósaík prjón 12 2,5 30

Undraheimur Þingvallavatns 7 1,5 10,5

Leir og handverk ATH  8 4 32

Leir og handverk 7 4 28

Markþjálfun 12 6 72

Kryddjurtaræktun í stofuglugganum 27 2 54

Matreiðslunámskeið 12 4 48

Matreiðslunámskeið 11 4 44

Förðunarnámskeið 12 3 36

Næringfræði 15 1,5 22,5

Tálgun 10 6 60

Ljósmyndanámskeið 12 7,5 90

Jákvæð sálfræði 29 4 116

Golfnámskeið 10 4 40

Golfnámskeið 12 4 48

Samtals 232 78,5 938
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Námskeið haust 2017

Gott að vita  Fjöldi 
þátttakenda  Kennslust.  Nemenda- 

stundir  

Jóga í vatni 24 6 144

Ættfræðigrúsk 12 1,5 18

Íbúðaskipti erlendis 23 2 46

Umhverfisvernd - Fatasóun 8 1,5 12

Hugleiðsla í náttúrunni 27 4,5 121,5

Hlaupanámskeið 5 7,5 37,5

Ljósmyndanámskeið 12 9 108

Eldað með börnum 6 4 24

Snjalltæki - gagnsemi? 20 6 120

Macrame hnýtingar 8 2 16

Afró dans 14 4 56

Aqua zumba 25 3 75

Eldað með börnum 7 4 28

Förðunarnámskeið – snyrtibuddan þín? 15 4 60

Förðunarnámskeið – snyrtibuddan þín? 15 4 60

Næringfræði 22 1,5 33

Konfektnámskeið 18 3 54

Konfektnámskeið 17 3 51

Meðvirkni 25 1,5 37,5

Að lifa heilshugar 29 3 87

Samtals 332 75 1188,5
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Námskrárbundin námskeið fyrir atvinnubílstjóra

Framvegis var eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að fá starfsleyfi frá Samgöngustofu  
til að kenna námskeið sem eru liður í endurmenntun atvinnubílstjóra. Námskeiðin eru  
samkvæmt samþykktri námskrá Samgöngustofu sem innanríkisráðherra staðfestir. Árið  
2016 fékk Framvegis leyfi til þess að kenna þrjú kjarnanámskeið og tvö valnámskeið í  
þessum flokki námskeiða. Þessi námskeið eru: 

Kjarnanámskeið
 Vistakstur – öryggi í akstri
 Lög og reglur
 Umferðaröryggi – bíltækni

Valnámskeið
 Fagmennska og mannlegi þátturinn
 Skyndihjálp

Í framhaldi af þessu fékk Framvegis leyfi árið 2017 til þess að kenna tvö valkjarnanámskeið 
til viðbótar sem eru:

Valkjarnanámskeið
 Farþegarflutningar
 Vöruflutningar

Bílstjórar sem aka stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D til farþegaflutninga í atvinnuskyni 
og í flokki C1 og C til vöruflutninga í atvinnuskyni þurfa að sækja 35 kennslustunda endur-
menntun á 5 ára fresti. Við það öðlast þeir réttindi til aksturs í atvinnuskyni í öllum ríkjum 
Evrópska efnahagssvæðisins.
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Hér að neðan eru töflur yfir námskeiðin sem haldin voru á árinu.

Námskeið vor 2017

 Endurmenntun atvinnubílstjóra Fjöldi 
þátttakenda

Kennslu- 
stundir

Nemenda- 
stundir

Fagmennska og mannlegi þátturinn  12      7      84     

Fagmennska og mannlegi þátturinn  13      7      91     

Fagmennska og mannlegi þátturinn  12      7      84     

Fagmennska og mannlegi þátturinn  23      7      161     

Fagmennska og mannlegi þátturinn  13      7      91     

Lög og reglur  24      7      168     

Lög og reglur  11      7      77     

Lög og reglur  21      7      147     

Lög og reglur  22      7      154     

Lög og reglur  20      7      140     

Lög og reglur  22      7      154     

Umferðaröryggi  7      7      49     

Umferðaröryggi  18      7      126     

Umferðaröryggi  10      7      70     

Umferðaröryggi  24      7      168     

Umferðaröryggi  19      7      133     

Umferðaröryggi  15      7      105     

Umferðaröryggi  14      7      98     

Umferðaröryggi  10      7      70     

Umferðaröryggi  16      7      112     

Umferðaröryggi  22      7      154     

Umferðaröryggi  21      7      147     

Umferðaröryggi  23      7      161     

Umferðaröryggi  20      7      140     
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Námskeið vor 2017

Námskeið haust 2017

 Endurmenntun atvinnubílstjóra Fjöldi 
þátttakenda

Kennslu- 
stundir

Nemenda- 
stundir

Vistakstur  19      7      133     

Vistakstur  17      7      119     

Vistakstur  18      7      126     

Vistakstur  15      7      105     

Vistakstur  17      7      119     

Vistakstur  20      7      140     

Vistakstur  18      7      126     

Vistakstur  17      7      119     

Vistakstur  12      7      84     

Vistakstur  10      7      70     

Samtals                -             34  575      238      4.025     

Farþegaflutningar  20      7      140     

Farþegaflutningar  18      7      126     

Farþegaflutningar  19      7      133     

Farþegaflutningar  14      7      98     

Farþegaflutningar  11      7      77     

Farþegaflutningar  23      7      161     

Farþegaflutningar  19      7      133     

Farþegaflutningar  22      7      154     

Vistakstur  23      7      161     

Vistakstur  22      7      154     

Vistakstur  15      7      105     

Vistakstur  13      7      91     



Framvegis - Ársskýrsla 2017

17

Námsleiðir framhaldsfræðslunnar

Framvegis hefur viðurkenningu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins til þess að annast  
framhaldsfræðslu á grundvelli laga um hana frá árinu 2010. Framvegis uppfyllir skilyrði  
laganna um framhaldsfræðslu hvað varðar hlutverk og markmið, skipulag náms og kennslu, 
aðstöðu og rekstur.
Með samningi við Fræðslusjóð framhaldsfræðslunnar kennir Framvegis vottaðar námskrár 
fyrir skilgreinda markhópa framhaldsfræðslulaga, þ.e. einstaklinga 20 ára og eldri með  
stutta formlega menntun. 
Vottaðar námskrár hafa undanfarin ár skipað æ stærri sess í starfi Framvegis og árið 2017 
fjölgaði þeim námskrám sem miðstöðin bauð upp á fyrir markhópinn. 

Vottaðar námskrár sem Framvegis kenndi eftir árið 2017:

Skrifstofuskólinn
Námið er 160 klukkustunda hagnýtt og starfstengt nám sem meta má til 18 eininga á fram-
haldskólastigi. Námið byggist á raunhæfum verkefnum tengdum almennri tölvuvinnslu, 
bókhaldi, tölvubókhaldi, viðskiptaensku, þjónustu á skrifstofu og sjálfstyrkingu. Boðið var 
uppá fjarkennslu í þessari námsleið. Skrifstofuskólinn var kenndur í samstarfi við Promennt. 

Skrifstofunám 
Námið er 160 klukkustunda og ætlað fólki á vinnumarkaði sem er 20 ára eða eldra og hefur 
stutta formlega skólagöngu að baki, vinnur almenn skrifstofustörf eða hefur hug á því. Meta 
má skrifstofunámið til 8 eininga á framhaldsskólastigi. Námið fer fram í formi fyrirlestra, 
verklegra og skriflegra verkefna og hópavinnu. Námið er að mestu leyti bóklegt. Boðið var 

 Endurmenntun atvinnubílstjóra Fjöldi 
þátttakenda

Kennslu- 
stundir

Nemenda- 
stundir

Vöruflutningar  15      7      105     

Vöruflutningar  24      7      168     

Vöruflutningar  15      7      105     

Vöruflutningar  20      7      140     

Vöruflutningar  25      7      175     

Vöruflutningar  25      7      175     

Vöruflutningar  9      7      63     

Vöruflutningar  24      7      168     

Vöruflutningar  19      7      133     

Samtals                  -            21  395      147      2.765     

Námskeið haust 2017
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uppá fjarkennslu í þessari námsleið. Skrifstofunám var kennt í samstarfi við Promennt.

Stökkpallur
Námið er 180 klukkustunda nám sem skiptist í 4 námsþætti sem meta má til 10 eininga á 
framhaldsskólastigi. Námið er á 1. þrepi íslenska hæfnirammans þar sem áhersla er lögð 
á að byggja upp samskiptafærni, efla sjálfstraust og þjálfa námsmenn til atvinnuþátttöku í 
mismunandi starfsumhverfi og til áframhaldandi náms. Stökkpallur var kenndur í samstarfi 
við Vinnumálastofnun á höfuðborgarsvæðinu. 

Sölu-, markaðs- og rekstarnám
Námið er 440 klukkustunda nám, skiptist í 18 námsþætti sem meta má til 22 eininga á fram-
haldsskólastigi. Tilgangur námsins er að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna, eða 
hafa áhuga á að sinna, sölustörfum, markaðsmálum eða stofna til eigin reksturs. Boðið var 
uppá fjarkennslu í þessari námsleið. Sölu-, markaðs- og reksrarnámið var kennt í samstarfi 
við Promennt. 

Tækniþjónusta
Námið er 140 klukkustunda nám sem skiptist í 8 námsþætti sem meta má til 7 eininga á 
framhaldsskólastigi. Námið er á 2. þrepi íslenska hæfnirammans og er ætlað þeim sem  
sinna eða hafa áhuga á að sinna tækniþjónustu. Tækniþjónusta var kennd í samstarfi við 
Nýja tölvu- og viðskiptaskólann.
Eins og áður hefur komið fram voru fleiri námsleiðir (vottaðar námskrár) kenndar og  
þátttakendum fjölgaði lítillega milli ára.

Námsleiðir 2017

Námsleiðir framhaldsfræðslunnar FA  Fjöldi 
þátttakenda  Kennslust.  Nemenda- 

stundir  

Skrifstofuskólinn  10      240      2.400     

Skrifstofuskólinn  10      240      2.400     

Skrifstofuskólinn  8      240      1.920     

Skrifstofunám  11      240      2.640     

Stökkpallur  4      270      1.080     

Tækniþjónusta  10      210      2.100     

Skrifstofuskólinn  11      240      2.640     

Skrifstofuskólinn  12      240      2.880     

Skrifstofuskólinn  11      240      2.640     

Sölu - markaðs og rekstrarnám  15      410      6.150     

Tækniþjónusta  8      210      1.680     

Samtals  110      2.780      28.530     
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Náms- og starfsráðgjöf

Framvegis býður upp á náms- og starfsráðgjöf fyrir markhóp framhaldsfræðslulaga. Tveir 
náms- og starfsráðgjafar starfa hjá Framvegis og sinna þeir einnig verkefnastjórnun og  
kennslu á námsleiðum framhaldsfræðslunnar. Sérstök áhersla hefur verið lögð á hópráðgjöf 
til námsmanna sem sækja nám á námsleiðum og hefur viðfangsefni hópráðgjafarinnar snúist 
um áhugasvið nemenda, markmiðasetningu auk færni í starfsleit allt frá gerð færnimöppu 
til atvinnuviðtals. Hópráðgjöf er góð leið til að ná til nemenda, kynna þeim náms- og starfs-
ráðgjöf og styðja þá á ýmsan hátt í náminu.

Einnig hefur verið lögð áhersla á að veita námsmönnun aðhald, t.d. hvað varðar mætingar 
og haft er samband við þá nemendur sem farið er að fatast flugið. Þeim er boðið upp á 
ráðgjöf, t.d. um áætlanagerð sem miðar að því að ljúka námi. Þetta virðist hafa þau áhrif að 
minnka brotthvarf úr námi. 

Viðtöl
Alls var tekið 231 viðtal á árinu. Í töflunni má sjá hvernig þau skiptust í hópráðgjöf og  
einstaklingsviðtöl.  

Þeir sem hafa verið í hópráðgjöf eru hvattir til að mæta í einstaklingsviðtal hjá náms- og 
starfsráðgjafa til að skoða nánar áhugasvið, markmið og/eða færni í starfsleit. Viðfangsefni 
viðtala er einstaklingsbundið en felur oft í sér ráðgjöf og skoðun á starfsþróun nemenda 
í einhverri mynd, t.d. sjálfskoðun, athugun á möguleikum í námi og starfi, ferilskrárgerð, 
markmiðasetningu og áætlun um næstu skref. 
Talsvert er um að nemendur á námsbrautum óski eftir ráðgjöf í námi, bæði til að efla sig í 
náminu sem og að huga að framtíðinni. Einnig hefur fólki fjölgað sem kemur inn af götunni 
og óskar eftir náms- og starfsráðgjöf. 
Helstu samstarfsaðilar náms- og starfsráðgjafa eru aðrir starfsmenn Framvegis auk kennslu- 
stjóra og starfsfólks Promennt, NTV og Vinnumálastofnunar.

Fjöldi Hlutfall
Einstaklingsviðtöl 145 63%

Hópráðgjöf 86 37%

Alls 231 100%
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Raunfærnimat

Framvegis hefur umsjón með raunfærnimati á móti námskrá Tölvubrautar Upplýsingatækni-
skólans. Faggreinar brautarinnar eru til mats og eru matsmenn tveir kennarar á brautinni.  
Tveir hópar fóru í gegnum raunfærnimatið, einn á hvorri önn.  Í töflunni má sjá fjölda  
þátttakenda og metnar einingar á árinu 2017.

Yfirlit yfir raunfærnimat ársins

Þátttakendur í raunfærnimatinu á Tölvubrautinni eiga flestir það sameiginlegt að búa yfir 
yfirgripsmikilli reynslu í upplýsingatæknigeiranum. Eins og sést í töflunni hér að ofan hafa 
sumir þátttakendur fengið reynslu sína metna það mikið að þeir geta útskrifast af brautinni, 
þ.e. ef þeir hafa lokið tilskildum, almennum áföngum einnig. 

Færri þátttakendur voru í raunfærnimatinu 2017 en árið áður en ekki tókst að komast inn í 
fyrirtæki með kynningar og er það áhyggjuefni.

Þróunarverkefni

Framvegis leggur mikla áherslu á nýsköpun og þróun nýrra verkefna og sækir árlega um  
styrki til þess í Fræðslusjóð framhaldsfræðslunnar. Auk þess eru jafnan í skoðun aðrir 
möguleikar til að fjármagna verkefni sem styðja við þróun og vöxt Framvegis sem  
símenntunarmiðstöðvar og gera hana þannig betur í stakk búna til að þjóna markópum 
miðstöðvarinnar. 

Námskrár
Tveimur námskrám, annars vegar Starfsmaður í upplýsingatækni (120 klst.) og hins vegar 
Skjalastjórnun og upplýsingatækni (80 klst.), hefur verið skilað til Fræðslumiðstöðvar  
atvinnulífsins og eru þar í skoðun áður en þær verða sendar inn til vottunar hjá Mennta- 
málastofnun. 

Námskrá um velferðartækni er í vinnslu hjá miðstöðinni en sú námskrá hefur undið upp á sig 
og eru nú Símey og Framvegis í samvinnu um verkefnið sem er orðið umfangsmeira en lagt 
var upp með. Áætlað er að tilraunakenna það og skila fullbúnu árið 2018.

Framvegis, í samvinnu SÍBS, fékk styrk úr Fræðslusjóði framhaldsfræðslunnar til þess að vinna  

Þátttakendur Metnar 
einingar

Fjöldi Alls Meðaltal Spönn

Vorönn 4 198 49,5 36-59

Haustönn 5 203 40,6 9-66

Alls 2017 9 401
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námskrá um hugræna atferlismeðferð fyrir markhóp framhaldsfræðslulaga auk skimunar. 
Vinna við verkefnið gekk vel á árinu og stendur til að tilraunakeyra verkefnið vor 2018.

Raunfærnimat
Framvegis kláraði að þróa raunfærnimat á móti námskránni Tækniþjónustu – inngangi að 
kerfisstjórnun á árinu og var það sent til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins til yfirferðar. 
 
Önnur verkefni
Miðstöðin sótti um styrk í Fræðslusjóð framhaldsfræðslunnar til þess að útbúa rafrænt 
fræðsluefni fyrir leiðbeinendur í fullorðins- og framhaldsfræðslu. Umsóknin fékk brautar-
gengi hjá sjóðnum þannig að Framvegis fékk styrk úr honum til verkefnisins og stendur til 
að vinnsla hefjist árið 2018.

Markvissráðgjöf og fræðslustjóri að láni

Framvegis er með tvo Markvissráðgjafa sem sinna ráðgjöf til fyrirtækja og stofnana.  
Ráðgjöfin felst í því að greina fræðsluþarfir þeirra og hæfni starfsmanna og stuðla þannig að 
eflingu og þróun mannauðs. Aðferðafræði Markviss byggir á því að stjórnendur fyrirtækja 
og starfsmenn vinni saman að þeirri hæfniuppbyggingu sem fyrirtækið er í þörf fyrir. 
Enn fremur tekur Framvegis þátt í verkefninu ́ fræðslustjóri að láni‘ sem fólgið er í því að lána 
mannauðsráðgjafa til fyrirtækja og stofnana. 
Vegna mannfæðar hafði Framvegis ekki tök á því að bjóða upp á þjónustu af þessu tagi á 
árinu. Nú hefur hins vegar ræst úr og getur stöðin sinnt þessari ráðgjöf.

Stefna og gæðastarf

Hjá Framvegis er lögð rík áhersla á fagmennsku í öllu starfi. Samkvæmt núgildandi stefnu 
Framvegis eru einkunnarorðin þessi: framsækni, fagmennska, árangur og virðing.
Sjá nánar stefnu Framvegis á heimasíðu https://www.framvegis.is/is/um-framvegis/stef-
na-framvegis. Starfsfólk vinnur samkvæmt viðurkenndum verkferlum til þess að tryggja  
fagleg og skilvirk vinnubrögð.

Stöðin hefur gæðavottunina European Quality Mark (EQM). Með vottuninni er staðfest að 
starfsemin standist evrópskar kröfur um gæði fræðslunnar. Starfsfólk sem og verktakar starfa  
eftir gæðaviðmiðum og verkferlum í samræmi við vottunina. Á árinu sótti Framvegis um 
EQM+, það er nýja gæðavottun, en sú vottun tekur líka til náms- og starfsráðgjafar sem 
og raunfærnimats sem EQM gerir ekki. Starfsfólk Framvegis hóf undirbúningsvinnu við  
uppfærslu á gæðakerfinu á haustmánuðum 2017 og stefnt er að því að ljúka þeirri vinnu fyrir 
úttekt haustið 2018.

Framvegis hóf undirbúning á árinu að innleiðingu vinnubragða til samræmis við nýja 
persónuverndarlöggjöf sem kemur til með að taka gildi 25. maí 2018. Í sem stystu máli  
gerir löggjöfin mun meiri kröfur en áður til varðveislu persónugreinanlegra gagna, s.s.  
verndar einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga.
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Önnur starfsemi

 Hýsing starfsgreinaráðs
Framvegis hefur verið umsjónar- og hýsingaraðili fyrir starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- 
og uppeldisgreina síðan 2015 og hefur þjónustusamning við Menntamálastofnun þar að 
lútandi. Almennir fulltrúafundir ráðsins á árinu 2017 voru 9 talsins. Fyrsti fundur ráðsins á 
árinu var haldinn 14. febrúar og sá síðasti 12. desember.  Störf ráðsins snerust að mestu leyti 
um vinnu við mótun hæfnikrafna starfa og námsbrautalýsingar sem  Menntamálastofnun 
fól ráðinu. Ráðið skipaði sérstaka faghópa til þess að takast á við þessi verkefni sem í voru 
fulltrúar ráðsins og eftir atvikum aðrir sérfræðingar.

 Fagráð sjúkraliða
Framvegis byggir framboð sjúkraliðanámskeiða á greiningu á fræðsluþörfum sem fer fram 
í gegnum vinnu með fagráði sjúkraliða. Fagráðið skipa fulltrúar frá Sjúkraliðafélagi Íslands, 
heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, auk sérfræðinga frá t.d. Landlæknisembættinu og Land-
spítala háskólasjúkrahúsi. Haldnir eru fundir með fagráðinu fyrir hverja önn.

 Kvasir
Framvegis er aðili að Kvasi, samtökum fræðslu- og símenntunarmiðstöðva á Íslandi. Rétt til 
aðildar að samtökunum eiga svæðisbundnar fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á Íslandi  
sem sinna símenntun og öðrum verkefnum skv. samningum við Mennta- og menningar- 
málaráðuneytið. Á vegum Kvasis eru haldnir árlegir vor- og haustfundir þar sem starfs-
fólk símenntunarmiðstöðvanna ber saman bækur sínar. Kvasir stendur vörð um hagsmuni  
símenntunarmiðstöðvanna og nemenda þeirra. Stöðvarnar sem eiga aðild að Kvasi eru 11 
talsins.

 Leikn
Framvegis á aðild að Leikn, samtökum fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi. Leikn er sameigin- 
legur vettvangur aðila í fullorðinsfræðslu á landinu og málsvari þeirra gagnvart stjórn-
völdum. Tilgangur samtakanna er að efla fræðslu fullorðinna á Íslandi. Samtökin vilja stuðla 
að virkri umræðu um sí- og endurmenntun, auka upplýsingamiðlun og samskipti og sam-
starf milli fullorðinsfræðsluaðila og stjórnvalda annars vegar og efla erlend samskipti á sviði 
fullorðinsfræðslu hins vegar. Rétt til aðildar að samtökunum eiga fræðsluaðilar eða frjáls  
félagasamtök sem hafa það meginhlutverk að bjóða fræðslu fyrir fullorðna, starfa til almanna- 
heilla á samfélagslegum grunni (nonprofit), eru sjálfstæðir rekstraraðilar og starfa utan hins 
formlega skólakerfis.

Fjarkennsla og vendinám

Eins og áður hefur komið fram hefur Framvegis lagt mikla áherslu á fjarkennslu og að bjóða 
námsmönnum þannig auðveldara aðgengi að námi.  Vendinám var sett inn í lengri námsleiðir 
framhaldsfræðslunnar sem hefur mælst vel fyrir og reynslan af þessu námsfyrirkomulagi  
hefur verið góð. Mikil áhersla er lögð á það hjá Framvegis að nota tæknina til þess að koma 
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til móts við mismunandi þarfir fullorðins fólks. Á næstu árum verður aukinn þungi lagður í 
að bjóða upp á rafrænan aðgang að þjónustu miðstöðvarinnar, svo sem kennslu, ráðgjöf 
eða raunfærnimat.

Kynningar- og markaðsmál

Eins og undanfarin ár gaf Framvegis - miðstöð símenntunar út tvo námsvísa árið 2017 þar 
sem framboð á símenntun fyrir sjúkraliða var kynnt. Námsvísunum var dreift til allra félags- 
manna Sjúkraliðafélags Íslands og til þeirra stofnana þar sem sjúkraliðar starfa. Jafnframt 
voru gerðir kynningarbæklingar um nám og námsleiðir sem eru í boði hjá Framvegis. 

Kvasir fékk styrk hjá Fræðslusjóði til kynningar á framhaldsfræðslunni og símenntunar- 
miðstöðvunum. Talsvert var unnið í kynningarmálum á árinu með birtingu efnis í fjölmiðlum 
og lagði hver stöð af mörkum vinnu við það.

Í ágúst var ný vefsíða sett í loftið ásamt nýju skráningarkerfi. Þörf fyrir nýja heimasíðu hafði 
verið til staðar í þó nokkurn tíma og var þetta því kærkomin endurbót á andliti Framvegis. 
Á vefsíðunni er námsframboð sérhverrar annar kynnt ásamt annarri þjónustu sem miðstöðin 
býður upp á. Að auki notar Framvegis Facebook-síðu sína til kynningar og birtingar frétta  
af starfinu. Einnig voru send veffréttabréf til markhópa með vísan í vefsíðu Framvegis. 
Auglýsingar og greinar voru birtar í fréttablöðum SFR – stéttarfélags í almannaþjónustu og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar; einnig var birt auglýsing í dagatali Sjúkraliðafélags 
Íslands. Þá tók Framvegis þátt í þeim viðburðum sem þóttu henta til að nálgast markhóp 
framhaldsfræðslunnar hverju sinni.
 

Námsferðir

Í janúar fór starfsfólk Framvegis í námsferð til Berlínar til að kynna sér fyrirkomulag á endur-
menntun atvinnubílstjóra þar. Í samvinnu við sendiráð Íslands í Berlín var farið í heimsóknir 
til tveggja stofnana. Fyrri heimsóknin var til Tuev-Akademie http://www.die-tuev-akademie.
de. Þar tók á móti okkur Hr. Reinhard Krause og kynnti hann akademíuna þeirra sem sér m.a.  
um endurmenntun atvinnubílstjóra. Hr. Krause fór vel og vandlega yfir starfsemina og 
hvernig þeir vinna með stórum fyrirtækjum eins og strætisvögnum Berlínarborgar og fleiri.
Seinni heimsóknin var í samgönguskólann BVG-Verkehrsakademie sem einnig sinnir  
endurmenntun fyrir atvinnubílstjóra. Fengum við góða kynningu og upplýsingar um hvernig 
þessari fræðslu er háttað í Þýskalandi. 

Í samvinnu við Strætó BS sendi Framvegis tvo starfsmenn, sem koma að fræðslumálum hjá 
Strætó, í námsferð til Englands. Tilgangur ferðarinnar var að fá upplýsingar um framkvæmd 
námskeiða fyrir atvinnubílstjóra. 
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Ársreikningur 2017



Rekstrarreikningur ársins 2017

Skýr. 2017 2016
Rekstrartekjur

13 115.408.993 112.530.324
115.408.993 112.530.324

Rekstrargjöld 
14 49.126.431 45.892.455
15 33.053.818 32.865.348
16 7.171.632 7.005.704
17 11.331.304 11.725.879
9 1.257.015 847.949

101.940.200 98.337.335

Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði 13.468.793 14.192.989

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 7 717.400 813.425

Tekjuskattur  (2.962.927)  (2.842.991)

Afkoma ársins 11.223.266 12.163.423

Annar rekstrarkostnaður  .............................................................................
Afskriftir  .....................................................................................................

Húsnæðiskostnaður ......................................................................................

Tekjur ..........................................................................................................

Námskeiða- og kennslukostnaður  ...............................................................
Laun og launatengd gjöld ............................................................................
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Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eignir  Skýr 2017 2016

Fastafjármunir 9

Varanlegir rekstrarfjármunir:
1.675.665 2.216.142 
2.866.153 0 
4.541.818 2.216.142 

Veltufjármunir

5 9.842.950 20.535.830 
385.904 158.809 

8 35.323.731 19.544.516 
45.552.585 40.239.155 

Eignir samtals 50.094.403 42.455.297 

Áhöld og tæki  ..............................................................................................

Handbært fé  .................................................................................................

Viðskiptakröfur  ...........................................................................................
Aðrar skammtímakröfur  ..............................................................................

Vefsíða  ........................................................................................................
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Eigið fé og skuldir 31. desember 2017

Eigið fé og skuldir  Skýr 2017 2016

Eigið fé 10

5.202.000 5.202.000 
1.300.500 1.300.500 

37.403.085 26.179.819 
43.905.585 32.682.319 

Skammtímaskuldir

11 1.791.766 5.730.341 
1.434.125 1.199.646 
2.962.927 2.842.991 
6.188.818 9.772.978 

Eigið fé og skuldir samtals 50.094.403 42.455.297 

Óráðstafað eigið fé .......................................................................................

Viðskiptaskuldir  ..........................................................................................

Hlutafé  .........................................................................................................

Ógreidd laun og launatengd gjöld  ................................................................
Ógreidd áætluð opinber gjöld  ......................................................................

Lögbundinn varasjóður  ................................................................................
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Sjóðstreymi ársins 2017

 Skýr 2017 2016
Rekstrarhreyfingar

11.223.266 12.163.423 
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

9 1.257.015 847.949 
Veltufé frá rekstri 12.480.281 13.011.372 

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
10.465.785  (16.083.938)
 (3.584.160) 5.414.093 

6.881.625  (10.669.845)

Handbært fé frá rekstri 19.361.906 2.341.527 

Fjárfestingahreyfingar

9  (3.582.691)  (785.461)
 (3.582.691)  (785.461)

Breyting á handbæru fé 15.779.215 1.556.066 

19.544.516 17.988.450 

Handbært fé í árslok 35.323.731 19.544.516 

Handbært fé í byrjun tímabils .................................................................

Kaupverð fastafjármuna  .........................................................................

Hagnaður ársins ......................................................................................

   Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun ..................................................

     Afskriftir  ...........................................................................................

   Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ...................................................
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