
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félag íslenskra félagsliða 
Stofnað 10. apríl 2003 

10 ára afmæli Félags íslenskra félagsliða 

 

Í tilefni að 10 ára afmæli félagsins verður boðið til veislu  

að Grettisgötu 89, 1. Hæð, kl. 13-16, laugardaginn 13. apríl 2013. 

Dagskrá verður auglýst á www.felagslidar.is  þegar nær dregur 

 

Takið daginn frá! 

 Stjórn FÍF hvetur félagsmenn til að hafa samband í gegnum 

felagslidar@felagslidar.is og  gefa upp netfang sitt til að 

auðvelda okkur að senda upplýsingar rafrænt. 

 

Fréttabréf FÍF 

Ábyrgðarmaður: Salvör S. Jónsdóttir 

Netfang: felagsliðar@felagsliðar.is 

Veffang: www.felagslidar.is 

http://www.felagslidar.is/
mailto:felagsliðar@felagsliðar.is
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Stjórn Félags íslenskra félagsliða veturinn 2012 – 2013 

Viðbótarnám félagsliða 
Framhaldsnám félagsliða hófst á vorönn 2012 og er því þriðju önn að ljúka nú í 

vor. Markmið framhaldsnáms félagsliða er að styrkja stöðu þeirra í starfi með 

aukinni þekkingu ásamt því að koma til móts við þær auknu kröfur sem gerðar 

eru til félagsliða og þróun starfsvettvangs þeirra.  

 

Námið miðar að því að þjálfa færni til að sinna margvíslegri þjónustu við 

notendur og að búa nemendur undir aukna ábyrgð í störfum sínum. Í náminu er 

þjálfuð nákvæmni, ábyrgð, fagleg vinnubrögð og aukið við almenna hæfni á 

fagsviðinu. 

 

Þetta er í fyrsta sinn sem boðið er upp á framhaldsnám en áður hefur 

félagsliðum boðist að sækja sjálfstæð námskeið á vegum fræðslusetra og 

símenntunarmiðstöðva. Með framhaldsnáminu er verið að svara kalli 

stéttarinnar eftir aukinni sérþekkingu. 

Mikilvægt er að félagsliðar hafi kost á góðu framhaldsnámi vegna krafna 

fyrirtækja og stofnana um aukna þjónustu. 

 

Nánari upplýsingar um námið má finna á www.bsh.is 

 

 

  

 

Á aðalfundi FÍF í maí 2012 var kosið í nýja stjórn hjá félagsliðum. Í henni 

sitja Salvör Sigríður Jónsdóttir, formaður, Guðbjörg Benjamínsdóttir, 

varaformaður, Árdís Jónasdóttir, gjaldkeri, Birna Jónsdóttir, ritari, og   

Elva Hlín Harðardóttir, Guðrún Ásta Björgvinsdóttir og Olgu 

Alexandersdóttur sem eru meðstjórnendur. Varamaður er Hafdís 

Sverrisdóttir og reikninga Rebekka Alvarsdóttir er skoðunarmaður . 

Stjórnin hefur fundað með reglulegu millibili í vetur og hefur það gengið 

vel. Kynningarbæklingur um félagið var endurgerður og sendur út rétt 

fyrir jólin. Stjórnin ákvað að leita aðstoðar Iðjubergs og Bjarkarás um að 

leggja lokahönd á vinnuna fyrir póstsendingu og gekk það samstarf mjög 

vel. Einnig hefur verið gerð ný gerð af pennum sem hægt er að kaupa til 

endursölu á 500 kr. Nælan er alltaf til sölu og kostar hún 2000 kr. 

Lögverndun - Í ljósi þess að lög nr. 34/ 2012 sem samþykkt voru í maí á 

síðasta ári tóku ekki gildi fyrr en 1. janúar 2013 var ákveðið að fresta því 

að senda umsóknina um löggildingu inn til Velferðaráðuneytisins. 

Umsóknin var send inn þann 4. janúar og kom svarbréf frá ráðuneytinu 

um að umsóknin hafi verið send til embættis Landlæknis til umsagnar. 

Von er á svari í kringum miðjan mars um hvað gerist næst. Vonast er til 

að svarið verði félagsliðum í hag. 

Félag íslenskra félagsliða verður 10 ára þann 10. apríl n.k. og er verið  að 

skipuleggja hvernig haldið verður upp á daginn. Dagskráin verður auglýst 

síðar. 

 

Námskeið á vegum Starfsmenntar 

 Munnhirða sjúkra og aldraðra; 

þriðjudaginn 19. mars, kl. 17-20 og miðvikudaginn 20. mars frá kl. 9-12.  

Haldið í Reykjavík (verklegt að hluta og því ekki hægt að fjarkenna.) 

Viðhorf, virðing og fjölbreytileiki; 

miðvikudagur 10. apríl kl. 9-12 og fimmtudagur 11. apríl kl. 17-20.   

Haldið í Reykjavík og fjarkennt út á land þar sem óskað er eftir því. 
 

Námskeiðin eru í boði fyrir alla félagsmenn.  

 

 

 


