
TRYGGJUM GOTT SAMBAND 

Stjórn FÍF hvetur félagsmenn  
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Félagsliðafréttir frá Borgó 

Í félagsliðanáminu er nú föngulegur hópur sem fyrr, það eru alls 85 manns í 

dreifnámi en það hefur frá upphafi verið burðarstoð í dreifnámi skólans. Þetta er 

drífandi fólk sem nemur ásamt því að sinna ýmsum störfum sem felast í stuðningi, 

umönnun og virkniþjálfun fyrir alla aldurshópa. Nú í desember útskrifast 24 

félagsliðar. Margir þeirra munu trúlega koma síðar í viðbótarnám félagsliða, en það 

hófst fyrir þremur árum. Þá innritaðist hugrakkur 18 manna hópur fólks sem 

útskrifaðist fyrir ári, með meiri þekkingu, aðra sýn og fleiri atvinnutækifæri ásamt 

sterkari sjálfi, meiri innri styrk og auknu frelsi. 

Viðbótarnám félagsliða í Borgarholtsskóla er 36 einingar og er þannig byggt 

upp að það eru fjórar annir í hálfu námi. Kennt er í gegnum dreifnám sem eru blanda 

af kennslu í staðbundnum lotum og kennslu á netinu. Þetta hentar fólki um land allt. 

Námið styrkir fag-, fræði- og verklega þekkingu. Starfsnám er hluti námsins og er 

tekið í tveimur hlutum þ.e. á þriðju og fjórðu önn. Það hefur reynst vera mjög 

áhugavert og nemendur eru ánægðir að fá að reyna sig á alveg nýjum 

starfsvettvangi. Þetta hefur opnað nýjar spennandi dyr og gaman er að fylgjast með 

því þegar fólk kemur sér sjálfu á óvart og skiptir um starfsvettvang eftir að hafa séð 

nýja möguleika í starfsnáminu. Viðbótarnámið á að vera gott stökkbretti upp í 

háskólann því að þeir sem eru búnir með félagsliðabrautina og viðbótarnám 

félagsliða eru komnir með yfir 100 einingar í framhaldsskóla og þar með eru þeir 

komnir mjög vel á veg að ná settu marki til að komast inn í háskólann.  

Félagsliðar eru stór og öflug stétt, með aukinni þekkingu og hæfni er öruggt 

að þeir festa sig betur í sessi á vinnumarkaði og fá fjölbreyttari og meira gefandi 

störf. Þeir geta verið leiðandi í faglegum störfum við félagslega styrkingu eða 

félagslega virkni hjá börnum og fólki á öllum aldri. Það er ekki vafi á því að 

viðbótarnámið er tækifæri sem á eftir að nýtist mörgum vel og hjálpar fólki til þess að 

geta fengið hærri laun, ábyrgðarmeiri stöðu og verið meiri þátttakendur í faglegu 

starfi með ýmsum öðrum fagstéttum. 

Þórkatla Þórisdóttir, kennslustjóri í Borgarholtsskóla  
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Nýir félagar  

Stjórn félags íslenskra félagsliða óskar nýjum útskriftarnemum  
til hamingju með áfangann.  

Við minnum á að hægt er að sækja um inngöngu í félagið  
á heimasíðu félagsins www.felgaslidar.is undir félagið / gerist félagi. 

http://felagslidar.is/gerist-felagi/ 

 

 

 

 AUGLÝSING 

Ákveðið hefur verið að taka upp rafrænt kerfi til að koma 
upplýsingum sem vistvænast og ódýrast til félagsmanna með því 
að senda fréttabréf og fleira beint á netföng félagsmanna.  

Því er mikilvægt að við höfum netfang allra og eru félagsmenn 
beðnir um að senda upplýsingar um netfang sitt á 
felagslidar@felagslidar.is. Óski félagsmaður eftir því að fá 
frekar send til sín bréf í pósti, biðjum við viðkomandi að senda 
tölvupóst á felagslidar@felagslidar.is  

 

 
Pistill frá formanni 
 

Ný stjórn félagsins tók við 5. maí síðast liðinn og hana skipa:  

Salvör Sigríður Jónsdóttir formaður, Rebekka Alvarsdóttir 

varaformaður, Guðrún Geirsdóttir gjaldkeri, Karen Rakel Óskarsdóttir 

ritari. Meðstjórnendur eru Kolbrún Björnsdóttir, Guðbjörg 

Benjamínsdóttir og Sigurveig Gestsdóttir. Í varastjórn er Helen S. 

Meyers. 

 

Félag íslenskra félagsliða hefur unnið á þessum vetri áfram að því að 

reyna að fá starfsheitið lögverndað. Send var fyrirspurn á embætti 

landlæknis um það hvernig gengi að vinna að lögvernduninni fyrir 

starfsheitinu félagsliði en embættið svaraði með eftirfarandi hætti: 

„Greiningarvinna á þörfum heilbrigðisþjónustu fyrir menntun og 

mönnun stendur enn yfir. Þetta er umfangsmikið verkefni og ekki er 

ljóst hvenær embættinu tekst að ljúka henni, en það verður í vetur.” 

 

Stjórn félagsins hefur unnið mikið að innra starfi félagsins í vetur. Til 

að mynda hefur stjórnin búið sér til starfsreglur og einnig sat stjórnin 

námskeiðið „Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í stéttarfélögum“ sem 

haldið var á vegum Félagsmálaskóla Alþýðu.  

 

Stjórn Félag íslenskra félagsliða óskar félagsliðum gleðilegrar jóla og 

farsældar á nýju ári. 

 

 


