
Að huga að eigin
starfsþróun

Menntadagur BSRB 

24.mars 2021

Guðfinna Harðardóttir 

1



Hæfni til 
framtíðar
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• Aðlögunarhæfni

• Tæknilæsi og stafræn hæfni

• Nýsköpun

• Fjölmiðlalæsi

• Tilfinningagreind og félagsleg hæfni

• Hugarfar grósku og vilji til að læra og 

þróast



EKKI árið 2025 
heldur árið 2020!!
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Nýtt starf í 
Covid
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Teljarinn



Árið 1987

Vinnuaðstaðan 34 árum seinna
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16 ára og eldri með litla 
stafræna grunnhæfni

14% Norðmanna = 600 þús. manns
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14% Íslendinga = 40.800 manns

14% BSRB = 3.040 manns
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• Problem solving = leysa vandamál

• Self-management = sjálfsstjórn

• Working with people = vinna með 
fólki

• Technology use and development = 
Notkun og þróun tæknilausna



Leysa vandamál – problem solving

1. Greiningar- og nýsköpunarhæfni – nota gagnasöfn

3. Lausnamiðuð nálgun – takast á við raunveruleg verkefni

4. Gagnrýnin hugsun og greining – geta ályktað

5. Sköpun, frumleiki og frumkvæði – spuni og liðsheild

10. Rökhugsun, lausn vandamála og hugmyndaauðgi - skapa
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Leysa vandamál
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Hæfni 2025 Opinberi geirinn

Vinna með gagnasafn Þjóðskrá – fyrirtækjaskrá – ökutækjaskrá – leyfibréfaskrá –
málaskrárnar – Orri – Auður – viðkvæmar persónuupplýsingar

Takast á við raunveruleg 
viðfangsefni

Hið opinbera fylgir fólki frá vöggu til grafar þar sem það tekst á við 
raunveruleg viðfangsefni lífsins sem stundum eru allt annað en 
hipp og kúl

Sýna ályktunarhæfni Greina hvort framlögð gögn séu rétt – greina fyrirspurnir

Vinna með spuna Samskipti við misgeðprúða viðskiptavini kalla oft á spuna

Sýna frumkvæði og 
skapa eitthvað nýtt

Afgreiðsla mála verður samt alltaf að vera í samræmi við lög og 
reglugerðir, áreiðanleg, rétt og og ....



Notkun og þróun tæknilausna –
technology use and development

7. Tækninotkun, eftirlit og stjórn

8. Tæknihönnun og forritun
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Notkun og þróun tæknilausna
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Notkun og þróun tæknilausna
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• Að æfa sig að gera mistök

• Að æfa sig að reka sig á

• Að æfa kjark og þor gagnvart 
hinu óþekkta

• Að vinna með óvissu



Vinna með fólki – working with people

6. Forysta og félagsleg áhrif
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Opinber þjónusta snýst um fólk
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Sjálfsstjórn – self management

2. Virkni í námi og námsaðgerðum

9. Seigla, streituþol og sveigjanleiki
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Sjálfsstjórn – self management

• Sýna seiglu og úthald

• Takast á við breytingar

•Þekkja eigin fræðsluþarfir – spyrja spurninga

•Deila þekkingu – fræða aðra

• Sinna eigin starfsþróun
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Hvað er starfsþróun?
Starfsþróun gengur út á að þróast faglega og tileinka sér nýja þekkingu, leikni og 
viðhorf sem nýtast í starfi.

Þróun hæfni:

• Er ekki einskiptis átaksverkefni

• Þarf að vera sífellt í gangi

• Hægt að fara margar leiðir – ekki bara á námskeið 
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Hæfni

Þekking

LeikniViðhorf



Er búningurinn þinn réttur fyrir verkefnin þín?
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Krefjandi þjónusta

Samskipti við aðrar stofnanir

Innri og ytri þjónusta

1. Samskipti og þjónusta

Kunna á kerfin

Fjarfundir – fjarvinna - fjarnám

Öryggi

Þora í hið óþekkta

3. Stafræn hæfni

Þekkja sjálfa/n sig

Uppbyggileg samskipti við aðra

Úthald – seigla

Vera leiðtogi í eigin lífi

5. Sjálfsefling og starfsandi

Sértæk tölvukerfi

Málaflokkurinn

Viðskiptavinirnir

2. Sértæk fræðsla tengd stofnun

Skilvirk vinnubrögð

Nýta virka vinnutímann þannig að stytting náist

4. Skipulag og tímastjórnun

Skipuleggja vinnu í samræmi við markmið

Vera leiðtogi annarra – hvetja og hrósa

6. Stjórnendur og sérfræðingar 2

3
5

4

6

1

Hvað þarf að þróa?



Nýráðing
Hvaða hæfni er 

nauðsynleg?

Eftir þrjú ár í starfi
Hvaða hæfni á að

vera búið að
byggja upp?

Hvað gerist hér til að byggja 
upp og næra réttu hæfnina?
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50% félagsmanna BSRB = 10.857 manns
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Sóttu fræðslu á vegum 
Starfsmenntar árið 2020

Fjöldi 
félagsmanna 

skv. skýrslu 
stjórnar BSRB 

2020
Hlutfall af 

heild BSRB Fjöldi Hlutfall

Sameyki (SFR og 
St.Rv.) 10.231 47% 1.192 12%
FFR 421 2% 81 19%
FSS 203 1% 19 9%
Kjölur 1.055 5% 184 17%
KSG 2.399 11% 372 16%
Samflot 3.397 16% 451 13%
BSRB 4.007 18% 41 1%

ALLS 21.713 100% 2.340 11%

Hvað þarf 
til að þetta 
breytist?
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Starfsþróun er 
sameiginleg ábyrgð 

starfsmanns og 
vinnuveitanda.

Þess vegna er 

Starfsmennt til ☺



Fræðslusetrið Starfsmennt

Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum starfstengda símenntun og veitir 

ríkisstofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. 

Starfsmennt er samstarfsvettvangur starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið 

er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags.

www.smennt.is

http://www.smennt.is/

