
Að vinna að hagsmunamálum félagsmanna, vernda 

réttindi þeirra og beita sér gegn hvers konar misrétti 

í launagreiðslum og starfskjörum.

Að efla samheldni og samvinnu, stuðla að símenntun, 

fræðslu og bættri þekkingu félagsmanna.

Að hafa samvinnu við hliðstæð erlend félög.

SAGA FÉLAGSINS

TILGANGUR FÉLAGSINS ER:

Í júní 2002 hófu Bryndís Jónsdóttir og Kolbrún Dögg 
Kristjánsdóttir undirbúning að stofnun félags fyrir 
félagsliða. Hinn 4. nóvember 2002 var haldinn undir-
búningsfundur vegna fyrirhugaðrar stofnunar fagfélags 
félagsliða. Kosin var undirbúningsnefnd og í henni sátu: 
Brandur Gíslason, Bryndís Jónsdóttir, Ingileif 
Ögmundsdóttir, Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og 
Rakel Þorsteinsdóttir.

Á fundinum voru samþykkt lög og siðareglur fyrir 
félagið. Kosin var fimm manna stjórn, tveir varamenn 
og tveir endurskoðendur. Félagið er í dag fagfélag á 
landsvísu og dreifast félagsmenn, víðsvegar um landið, í 
fjölmörg stéttarfélög.

Yfir vetrartímann eru haldin stutt námskeið og fyrirlestrar á vegum félagsins, félagsmönnum að kostnaðarlausu.
Námskeiðin eru auglýst á heimasíðunni www.felagslidar.is

Starfsvettvangur félagsliða er fjölbreyttur og getur verið 
innan öldrunarsviðs, geðsviðs, innan félagsþjónustunnar, 
skólum og leikskólum. 

HELSTU STÖRF FÉLAGSLIÐA

GOTT AÐ VITA

STARFSLÝSING
Veitir notanda félagsskap og stuðning – stundum 

miðar aðstoðin að því að rjúfa félagslega einangrun 

með því að fylgja viðkomandi í félagsstarf og ýmsa 

afþreyingu og auka sjálfstæði og sjálfsbjörg hans í 

þeim aðstæðum.

Aðstoðar notanda við líkamlega umhirðu og fylgist 

með mataræði og klæðnaði. Hvetur notanda til 

sjálfshjálpar í þessum efnum. Sér um eða aðstoðar 

notanda við ræstingar, þvotta og önnur heimilisstörf 

eftir óskum og þörfum hans.

Aðstoðar notanda við rekstur erinda eða fylgir 

notanda í ýmsa þjónustu og meðhöndlun.

Setur sig inn í meðferðir, tjáningaform eða sérstakar 

aðstæður notanda, leiðbeinir í sumum tilvikum um 

hegðun og er fyrirmynd.

Leitast við að auka vellíðan og hamingju notanda 

með því að hlusta á óskir þeirra og langanir og hjálpa 

þeim að finna leiðir til að koma til móts við þær. 

Starfið felst í að efla og styðja sjálfstæða félagslega virkni, 
á heilbrigðis-, félags- og menntunarsviði. Veita stuðning og 
umönnun þar sem þarfir einstaklingsins eru hafðar að 
leiðarljósi. Skjólstæðingar félagsliða eru oftast einstak-
lingar eða hópar sem vegna röskunar á þroska, veikinda, 
öldrunar eða áfalla þurfa á stuðningi og þjónustu að halda.

Félagsliði aðstoðar við persónulegt hreinlæti, næringu, 
hreyfingu og aðrar daglegar athafnir í samræmi við þjónustu- 
áætlun, auk þess að hafa eftirlit með fyrrgreindum þáttum.
 

Félagsliðanámi er hægt að ljúka á tvo vegu. Annars 
vegar er 81 eininga nám sem hægt er að hefja strax að 
loknu grunnskólaprófi. Borgarholtsskóli er sem stendur 
eini framhaldskólinn sem býður upp á þann möguleika. 
Hins vegar er námsfyrirkomulag, nefnt brú, þar sem 
starfsreynsla er metin sem hluti af námi og 
vinnustaðanámi.

Skilyrði fyrir inngöngu í brú er að viðkomandi sé 22 ára 
eða eldri og hafi að lágmarki þriggja ára starfsreynslu. 
Þá þarf að hafa lokið starfstengdum námskeiðum, sem 
eru 220 til 230 klukkustundir, sem jafngilda 17 
einingum.

Þeir skólar sem bjóða upp á brúarnám eru; Borgar-
holtsskóli, Mímir, Starfmennt, Símey, Menntaskólinn á 
Egilsstöðum, Menntaskólinn á Ísafirði og Framhalds-
skólinn á Húsavík.

Boðið er upp á framhaldsnám fyrir þá sem hafa lokið 
félagsliðanámi og hafa að minnsta kosti tveggja ára 
starfsreynslu. Framhaldsnámið samanstendur af 36 
eininga námi, auk sex vikna vinnustaðanámi og 
lokaverkefni sem unnið er út frá því. Námið miðar að 
því að þjálfa færni félagsliða til að sinna margvíslegri 
þjónustu við notendur.

Tilgangur framhaldsnáms félagsliða er að undirbúa 
nemendur undir aukna ábyrgð í störfum sínum. 

FÉLAGSLIÐANÁM

FRAMHALDSNÁM FÉLAGSLIÐA

Rétt til aðildar að félaginu eiga félagsliðar sem lokið hafa 
námi  af Félagsliðabraut samkvæmt reglum og 
aðalnámsskrá Menntamálaráðuneytisins. Nemum á 
félagsliðabraut er heimilt að gerast aukameðlimir að 
félaginu meðan á námi stendur. Aukameðlimir  hafa 
tillögu- og málfrelsi á fundum án atkvæðisréttar.

FÉLAGSMENN

Sýnir viðfangsefnum notanda áhuga og spjallar um 

lífið og tilveruna.

Fylgist með heilsu og líðan notanda og lætur vita ef 

breytingar verða, þarf að þekkja leiðir og úrræði í 

því sambandi.

Tekur þátt í fundum um málefni einstakra notanda, 

deilda og vinnustaða. Gerir vinnuskýrslur og tekur 

þátt í skipulagsvinnu með öðru starfsfólki.

Aðstoðar notendur við að fylgja settum reglum um 

hegðun, umgengni og vinnubrögð. Styrkir jákvæða 

hegðun og vinnur gegn neikvæðri hegðun.

Félagsliði er oft eina og beina tenging notanda við 

kerfið og þarf því oft að geta ráðlagt notanda hvert 

hann geti leitað.

Félagsliði gætir trúnaðar / þagmælsku vegna 

starfsins, einnig eftir að hafa látið af störfum.

Félag íslenskra félagsliða er fyrir alla félagsliða óháð því í hvaða stéttarfélag þeir borga. 

VILT ÞÚ SLÁST Í HÓPINN?


