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Formáli
Þegar ljóst var að Starfakynningin sem haldin var í Vestmannaeyjum vorið 2015 heppnaðist
gríðarlega vel var mikill áhugi á að endurtaka leikinn, enda var þörfin svo sannarlega enn til
staðar. Ákveðið var að nýta þá dýrmætu reynslu sem fékkst 2015 og hafa kynninguna með
sama fyrirkomulagi. Stjórn Visku ákvað að halda aftur utan um framkvæmd
starfakynningarinnar og var stefnt að því að hafa hana vorið 2018, með því væri tryggt að
kynningin yrði ekki á sama tíma og Starfamessan á Selfossi.
Eins og áður var hugmyndin að kynna fyrir grunnskólanemum, framhaldsskólanemum og
fullorðnum, nám og störf. Þeir sem starfa í menntageiranum í Vestmannaeyjum hafa orðið
áþreifanlega varir við skort á tengingu nemenda við atvinnulífið. Starfsfræðsla er mikilvæg til
að auðvelda fólki að velja sér hentugan starfsvettvang. Þessi leið er kjörin til að ná eyrum fólks
vegna þess að hún er áþreifanleg.
Stefnt var því að halda sýningu þar sem að kynntar yrðu allar helstu starfsgreinar í Eyjum og á
Suðurlandi. Settir yrðu upp básar þar sem starfsmenn fyrirtækja kynna sitt starf og sitt
fyrirtæki. Jafnframt yrði sett upp á myndrænan hátt hvaða leið þarf að fara í námi til að vinna
við tiltekið starf. Stefnt var að því að bjóða skólum að koma á sýninguna og fyrirtækjum þar
að taka þátt.
Ýmsir kostir felast í því að hafa svona stóra sýningu. Í fyrsta lagi myndi hún þjóna flestum
aldurshópum í bænum. Í öðru lagi myndi hún vekja athygli bæjarbúa á fjölbreytileika starfa
sem eru á meðal okkar. Í þriðja lagi veitir hún möguleika á samstarfi milli sveitarfélaga á
Suðurlandi. Þess utan gæti þetta orðið jákvæð auglýsing á okkar bæjarfélagi.
Unnið var út frá eftirfarandi markmiðum:
•

Að auka þekkingu almennings á störfum í
atvinnulífinu

•

Að auka þekkingu ungmenna á þeim námsleiðum
sem í boði eru

•

Að auka þekkingu ungmenna á fjölbreytileika starfa
í heimabyggð þar sem krafist er menntunar

•

Að efla tengsl milli atvinnulífs og skóla

Undirbúningur
Undirbúningurinn að starfakynningunni hófst að hausti 2017 með undirbúningi á styrkumsókn.
Ákveðið var að sækja um styrk hjá SASS Uppbyggingarsjóði Suðurlands, verkefnið var tekið
fyrir sem áhersluverkefni og umsóknin var send í nóvember.
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Áður en styrkumsóknin var send var fundað með verkefnastjóra Starfamessu þar sem
markmiðið var að efla samstarf milli sveitarfélaga á Suðurlandi varðandi starfakynningar.
Í janúar var samþykkt að verkefnið fengi styrk frá SASS, einnig fékkst styrkur frá eftirfarandi
aðilum: Starfsmannafélagi Vestmannaeyjabæjar, Landsmennt, Ríkismennt, Sveitamennt og
Vestmannaeyjabæ. Strax í kjölfarið var hafist handa við undirbúning. Fyrsta verk var að ráða
verkefnastjóra og var Sigríður Diljá Magnúsdóttir ráðin í það starf. Haldinn var fundur með
samstarfsaðilum þann 6. mars 2018. Á þeim fundi voru Sólrún frá Visku, Sigríður Diljá, Fríða
Hrönn frá GRV, Björgvin frá FÍV og Anna Rós frá GRV. Á þessum fundi voru línurnar lagðar
varðandi skipulag og undirbúning verkefnisins.
Í framhaldi fór undirbúningsvinnan af stað.
Verkefnastjóri sá um að fara yfir listann yfir störfin sem
voru kynnt árið 2015 þar sem krafist er menntunar. Eins
og áður var áhersla lögð á að sýningin endurspeglaði sem
flest starfssvið. Verkefnastjórinn fór í að hafa samband
við þau fyrirtæki og stofnanir í Eyjum sem voru á
kynningunni 2015 og kannaði áhuga þeirra á að taka þátt í þessu verkefni á ný. Einnig var haft
samband við ný fyrirtæki og stofnanir til að fá sem flest störf á kynninguna og reynt að ná til
þeirra sem ekki komust á síðustu kynningu. Skemmst er frá því að segja að viðbrögðin voru
mjög jákvæð. Hlutverk fyrirtækjanna var að lána starfsmann/menn í einn dag til að kynna
starfið og þar með fyrirtækið ásamt því að veita upplýsingar um námið sem viðkomandi hafði
tekið. Hvert fyrirtæki og stofnun fékk ákveðið umráðasvæði/bás og var lögð áhersla á að
svæðið yrði nýtt til líflegrar og aðlaðandi kynningar á störfum.
Þar sem að kynningin tæki nánast heilan dag var ákveðið að
bjóða þátttakendum upp á veitingar yfir daginn. Þegar
þátttökulistinn var tilbúinn var boðað til fundar 10. apríl með
fyrirtækjunum og stofnunum þar sem farið var yfir fyrirkomulag
og framkvæmd starfakynningarinnar. Áhugi var töluverður, yfir
71 starf voru skráð, en þátttakendalistinn tók breytingum alveg
fram að kynningardegi. Næsta skref var að semja auglýsingar
fyrir fjölmiðla. Settar voru auglýsingar í Eyjafréttir, bæði blaðið
og vefinn, Eyjar.net og í Sjónvarpsvísinn. Gerður var viðburður
á Facebook sem deilt var víða. Anna Rós og Sólrún fóru í viðtal
hjá Eyjafréttum þar sem
fjallað var um væntanlega starfakynningu og tilganginn
með henni, sjá fylgiskjal 1. Minni skólum á Suðurlandi var
boðið á kynninguna. Sólrún og Anna Rós tóku að sér þá
vinnu að yfirfara plaköt með upplýsingum um námsleiðir
frá árinu 2015, jafnframt því að hanna nokkurn fjölda frá
grunni. Skipuleggja þurfti sýningarsvæðið, staðsetja
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básana og í framhaldinu var bæklingur hannaður sem
afhenda ætti gestum við komu. Í bæklingnum voru
upplýsingar um sýningarsvæði og hvar hvert starf var
að finna, upplýsingar um ráðgjöf og ýmsar auglýsingar
frá fyrirtækjum sem styrktu verkefnið sjá fylgiskjal 2.
Logo kynningarinnar var það sama og grafíski miðlarinn
Alexandra Sharon Róbertsdóttir gerði fyrir kynninguna
2015 og voru útbúnir fánar og borði sem flaggað var á
starfakynningardeginum. Ákveðið var að leggja fyrir
gesti könnun um hvernig hefði tekist til með kynninguna. Daginn eftir kynninguna var
könnunin send í tölvupósti til nemenda í 9. og 10. bekk og nemenda í FÍV, sjá niðurstöður í
fylgiskjali 3.
Mikilvægt var talið að nemendur yrðu vel undirbúnir fyrir starfakynninguna til þess að hún
myndi nýtast þeim sem skyldi. Útbúið var verkefni sem farið var með inn í 9. og 10. bekk í GRV
og alla bekki í FÍV, sjá fylgiskjal 4. Ákveðið var að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf á
kynningunni jafnframt því sem að starfið var kynnt. Þetta krafðist ákveðins undirbúnings
meðfram öðrum störfum skipuleggjenda.
Lokaspretturinn í undirbúningnum var uppsetning á kynningarsvæðinu. Þátttakendur gátu
komið daginn fyrir kynninguna til að setja upp sína bása en einnig var gert ráð fyrir tíma frá kl.
8-10 á kynningardaginn sjálfan, til að setja upp. Kynningin hófst svo kl. 10:00 þriðjudaginn 24.
apríl.

Starfakynningardagurinn
Starfakynningin var haldin þriðjudaginn 24. apríl í nýju húsnæði
Þekkingarseturs Vestmannaeyja. Húsið opnaði kl. 8:00 og þá
gátu þátttakendur mætt og gert allt klárt. Störfin sem áætlað
var að yrðu kynnt voru 71 talsins en að lokum var 61 starf
kynnt á samtals níu sviðum. Starfssviðin voru eftirfarandi:
Heilbrigðisvísindasvið, ferðamálasvið, menntavísindasvið,
ráðgjafasvið, iðn- og tæknisvið, sjávarútvegssvið, viðskiptasvið,
raungreinasvið og öryggissvið. Sýningarsvæðin voru;
inngangur á neðstu hæð, „dekkið“, kennslustofa og
nemendarými, auk þess voru rannsóknarstofurnar notaðar
sem sýningarsvæði. Húsnæði Þekkingarseturs Vestmannaeyja
reyndist henta þessari kynningu mjög vel. Hverju svæði var
skipt upp í bása. Hverjum þátttakanda var úthlutaður bás sem hann hafði frjálsar hendur um
að nýta til kynningarinnar. Útfærslur á kynningarsvæðum voru mjög fjölbreyttar. Meirihluti
þátttakenda lögðu mikla vinnu í kynningarsvæðið sitt og höfðu greinilega metnað fyrir
verkefninu og náðu þar af leiðandi vel til nemenda og annarra gesta. Inn á milli voru básar sem
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hefði mátt leggja meiri metnað í, en féllu þeir í skuggann af hinum. Þó voru þeir færri en á
kynningunni 2015. Hver bás var með fleiri en einn kynningaraðila sem skiptu tímanum á milli
sín, og voru þátttakendurnir í heildina um 85 manns Fyrsti hópurinn, 9. bekkur kom kl. 10:00
og 10. bekkur kom kl. 11:00. Nemendur voru misáhugasamir en flestir voru duglegir að skoða
og spyrja spurninga. Mörg voru dugleg við að ræða við kynningaraðila, fá að prufa og afla sér
upplýsinga. Á meðan kynningunni stóð var kaffi og meðlæti í boði fyrir þátttakendur. Klukkan
12:00– 12:30 var hádegispása og boðið var upp á Subway báta og kökur fyrir þátttakendur.
Eftir hádegið var opið fyrir framhaldsskólanemendur og aðra sem höfðu áhuga á að koma.
Gert var ráð fyrir framhaldsskólanemendum frá kl. 13:00 en þau fóru að tínast inn um kl. 14:00.
Kynningunni lauk kl. 15:00 og tók þá við frágangur sem gekk mjög vel.
Dagskráin gekk að mestu leyti upp en framhaldsskólanemendur komu ekki endilega á þeim
tíma sem við gerðum ráð fyrir, sem gerði það að
verkum að það kom of langur dauður tími eftir og í
kringum hádegismatinn. Hefðum viljað sjá fleiri nýta
sér hádegið til að koma í heimsókn. Aðsóknin var
annars mjög góð og var mun meiri um morguninn.
Allflestir sem komu á kynninguna voru áhugasamir og
kynntu sér mörg störf. Stemningin var mjög góð og
gott samband myndaðist milli sýningaraðila sem
sögðu þetta góðan vettvang til að hittast.
Bæklingurinn var afhentur við inngang svæðisins en fljótlega kom í ljós að hann var ekki vel
nýttur. Það er samdóma álit að betra hefði verið að nýta miðla sem höfða meira til ungs fólks.
Myndatökumaður fór um svæðið og fangaði stemmninguna. Það efni var sett saman í stutt
myndband sem sjá má á www.viskave.is
Nokkrum fyrirtækjum á meginlandi Suðurlands var boðið að taka þátt í starfakynningunni og
voru nokkur þeirra áhugasöm um að koma en það féll um sjálft sig þegar Herjólfur sigldi ekki
þennan dag vegna viðhalds. Skólarnir sem fengu boð sáu sér ekki fært að mæta, en það kom
fram að þeir nýta Starfamessuna á Selfossi.

Eftirvinnan
Óhætt er að segja að almenn ánægja hafi verið með starfakynninguna, bæði á meðal
þátttakenda og gesta. Einnig var mjög jákvæð umfjöllun um kynninguna í fjölmiðlum bæjarins
sjá fylgiskjal 1.
Ákveðið var að senda þátttakendum könnun þar sem þeir fengu tækifæri til að koma á
framfæri skoðun sinni og upplifun af Starfakynningunni. Svörun var 45% og var niðurstaðan í
heild mjög jákvæð, Þar kom fram að allir þátttakendur sem svöruðu könnuninni voru ánægð
eða frekar ánægð með starfakynninguna í heild. Fleiri niðurstöður má sjá í fylgiskjali 5.
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Síðasti vinnufundur var haldinn 16. maí, farið var yfir
starfakynningardaginn, skipst á skoðunum og
hugmyndum. Fundarmenn voru sammála um að stefnt
skyldi að því að halda slíka kynningu aftur, en jafnvel
með öðrum hætti þar sem að ekki er víst að styrkur
verði aftur í boði til að halda sambærilega kynningu.

Fjármögnun og kostnaður
Kostnaður og fjármögnun Starfakynningarinnar
Útlagður kostnaður
Veitingar fyrir þátttakendur
Auglýsinga- og prentunarkostnaður
Fánar og auglýsingaborði
Verktakavinna feb - maí.
Leiga á húsnæði
Samtals

62.693
180.348
47.690
1.000.000
150.000
1.440.731

Vinnuframlag
Viska
GRV

836.500
826.000

Samtals heildarkosnaður

3.103.231

Styrkir
Sóknaráætlun Suðurlands - áhersluverkefni
GRV
Styrkir samtals

2.000.000
50.000
2.050.000

Auglýsingar í bæklingi

Landsmennt
Sveitamennt
Ríkismennt
Sjómennt
Stavey
Samtals

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
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Niðurstöður – hugleiðingar
Það er samdóma álit þeirra sem unnu að þessari starfakynningu að vel hafi tekist til. Stefnt var
fyrst og fremst að því að auka þekkingu ungs fólks í Vestmannaeyjum á störfum sem krefjast
menntunar, og teljum við að það hafi tekist, eins og hægt er að ætlast til af dagskynningu, því
að starfaflóran sem var kynnt var mjög fjölbreytt. Jafnframt, þar sem að kynningarnar fóru
fram allan tímann í sjálfstæðum básum gafst gott tækifæri til að leita sér upplýsinga bæði um
nám og störf. Nemendurnir voru líka undirbúnir undir sýninguna með verkefni sem auðveldaði
þeim að einbeita sér að þeim störfum sem vöktu áhuga þeirra. Ánægjulegt var að sjá foreldra
koma með börnum sínum til að velta vöngum með þeim, og mætti leggja meiri áherslu á að
þeim sé veitt tækifæri til að koma á kynninguna.
Það var einnig lagt út með það markmið að efla tengsl milli
atvinnulífs og skóla og teljum við að það hafi tekist. Viðbrögð
atvinnulífsins við þessari hugmynd voru frá upphafi mjög
jákvæð. Sérstaklega tók iðn- og tæknigeirinn vel við sér og var
ljóst að hann leit á starfakynninguna sem kærkomið tækifæri til
að auka áhuga ungs fólks á þessum störfum. Metnaður var
lagður í langflesta kynningarbásana og lögðu þeir þátttakendur
sig fram um að ná til gestanna. Það var áberandi bæði við
undirbúning sýningarinnar og á henni hve jákvæð stemningin
var á meðal þátttakendanna og hvað þau höfðu mikla trú á
þessu verkefni. Teljum við að með þessum tveimur
starfakynningum hafi verið myndaður góður grunnur undir áframhaldandi samstarf á milli
atvinnulífs og skóla í Vestmannaeyjum sem mikilvægt er að vinna áfram með.
Það tókst að fjölga þátttakendum frá fyrri sýningu og er óhætt
að segja að búið er að afsanna þá ímynd að hér ríki fábreytni
í störfum. Það er ánægjulegt að tekist hafi að ná því markmiði
að opna augu bæði nemenda og annarra í bæjarfélaginu fyrir
starfaheiminum á eyjunni.
Með þessari sýningu var einnig stefnt að því að ná til hins
almenna bæjarbúa á vinnumarkaði. Það virðist ekki hafa tekist
nema að nokkru leyti því að fjöldi slíkra gesta var minni en
væntingar voru með. Reiknað var með að þessi hópur kæmi
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seinni partinn, eftir vinnu, en svo varð ekki. Þess í stað
dreifðist hann yfir daginn.
Við erum mjög ánægðar með að tekist hafi að bjóða aftur
upp á starfakynningu því að þörfin er svo sannarlega til
staðar. Við fundum mikið fyrir því hve miklu munaði í þetta
sinn að ráða verkefnastjóra sem tók hluta undirbúningsins
að sér því að það eru mörg verkefnin sem felast í því að
koma kynningu eins og þessari á koppinn. Við unnum náið með verkefnastjóranum og
byggðum mikið á þeirri dýrmætu reynslu sem fékkst af kynningunni 2015. Það kostar einnig
töluvert að setja upp slíka kynningu og er óhætt að segja að
styrkurinn sem verkefnið fékk frá Sambandi sveitarfélaga á
Suðurlandi hafi verið forsenda þess að hún var haldin. Einnig
er mikilvægt að taka með í reikninginn framlag fyrirtækjanna
og stofnanna sem tóku þátt, því að baki hvers starfsmanns
sem kynnti á Starfakynningunni er töluverður kostnaður.
Sem náms- og starfsráðgjafar höfum við séð hve takmörkuð
þekking ungs fólks er á starfaheiminum. Þessi vanþekking
hefur valdið því að nemendur eru ráðvilltir, jafnvel fram yfir
framhaldsskóla, um hvaða starfsvettvangur myndi henta
þeim. Það er því mikil þörf á að auka starfsfræðslu og er
Starfakynningin svo sannarlega góður liður í því. Það er því
nauðsynlegt að halda áfram að þróa þetta verkefni og virðist
okkur skólasamfélagið og atvinnulífið vera einhuga um það. Það hefur verið mjög gaman og
lærdómsríkt að vinna að þessu verkefni. Við erum stoltar af því að hafa komið þessari hugmynd
í framkvæmd og teljum það mjög þarft. En mikilvægt er að þróa þetta verkefni áfram og prófa
nýjar leiðir. Nú hefur Viska haldið utan um starfakynninguna tvisvar, í samstarfi við Grunnskóla
Vestmannaeyja og Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum og gert það með sóma, en við teljum
að það væri gott næsta skref ef Grunnskóli Vestmannaeyja og Framhaldsskólinn í
Vestmannaeyjum myndu sameinast um að taka alfarið við boltanum hafandi í huga að
langmestur hluti gesta á kynningunni koma frá þeim. Skólar á höfuðborgarsvæðinu hafa haldið
litlar útgáfur af slíkri kynningu, með litlum tilkostnaði, í sínum skólum þar sem þau fá foreldra
til að kynna sín störf og væri vert að skoða þann möguleika.
Við erum ánægðar með það góða samstarf sem myndast hefur milli skólastiga og
atvinnulífsins, og þakklátar fyrir alla þá aðstoð, stuðning og hvatningu sem við höfum fengið i
þessari vinnu.
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Fylgiskjal 1. Umfjöllun um Starfakynninguna í bæjarblöðum og á vefnum.
Greinar í Eyjafréttum 18.apríl og 25. apríl 2018
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Umfjöllun um starfakynninguna á vefnum

http://www.eyjafrettir.is/frett/65-storf-verda-kynnt-a-starfa-kynningu-ithekkingarsetrinu-a-morgun/2018-04-23
http://www.eyjafrettir.is/frett/vel-heppnud-starfakynning-myndir/2018-04-27
http://www.viskave.is/starfakynning-i-thekkingarsetri-vestmannaeyja/
http://www.viskave.is/vel-heppnud-starfakynning-visku-og-samstarfsadila/
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Fylgiskjal 2. Bæklingur sem afhentur var við komu á Starfakynninguna.
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Fylgiskjal 3. Könnun meðal gesta
Rafræn könnun meðal gesta á Starfakynningu 24. apríl
Könnunin var gerð þannig að tengill á könnun var send í tölvupósti á alla nemendur í 9. og
10. bekk og nemendur í FÍV
73 gestir svöruðu þessari könnun.
Spurningar voru eftirfarandi:
1. Hversu vel líkaði þér starfakynningin ?
a. Vel
b. Nokkuð vel
c. Frekar illa
d. illa
2. Telur þú að starfakynningin geti hjálpað þér að taka ákvörðun um nám eða starf ?
a. Já
b. Nei
c. Kannski
3. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri um starfakynninguna ?

Niðurstöður:
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Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri um starfakynninguna ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nei (6)
Mér fannst að sumir höfðu getað útskýrt meira um starfið þeirra
Að fá Tannlænki/Tannréttingatannlækni
þetta var virkilega skemmtilegt (2)
Bara mjög gaman að koma skoða
Bara flott (2)
Mér fannst þetta mjög gaman og rosalega flott en það voru nokkur störf sem voru
ekki og langaði að fræðast meira um.
Góð fræðsla (2)
Fannst þetta mjög flott og vel gert, maður fékk innsýn í mismunandi störf í eyjum
Vel gert og maður fékk að kynnast störfum betur
Endilega hafa oftar virkilega gaman og fróðlegt.
Flott sett upp og öllum spurningum svarað af bestu getu.
Mjög flott starfskynning sem má hafa oftar!:)
Afh. létu þið ekki vita upp í skóla sá engar auglýsingar um þetta
Frítt stöff 10/10
Störfin sem ég hafði áhuga á voru ekki á kynninguni
Hefði kosið að nemendum í FIV hefði verið hvött meira til að fara tel þau hafa skilað
sér illa á kynninguna
Þetta var mjög flott hugmynd :)
Ótrúlega áhugaverð og skemmtileg, haldið þessu áfram!
TPZ gæjarnir liggur við hvæstu á mann þegar maður ætlaði að tala við þá
Mér fannst sumir sem voru að kynna störf ekki nógu áhugsamir um að sýna og segja
frá sinni starfsgrein. Það var eitt sem ég var að skoða og það eina sem starfsmaðurinn
sagði var nákvæmlega það sem ég var búin að lesa á blaðinu, svo nánast labbaði hann
í burtu.
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Fylgiskjal 4. Verkefni sem lagt var fyrir nemendur í 9. og 10. bekk GRV og alla
nemendur FÍV.
Starfakynning 24. apríl 2018
Flestir hafa einhvern tímann velt fyrir sér hvað þeir muni
starfa við þegar fram líða stundir. Sumir hafa snemma
fastmótaðar hugmyndir um framtíðarstarfið en aðrir eru
ekki eins vissir í sinni sök. Ein stærsta ákvörðunin í lífi
okkar snýr að starfsvali og því er mikilvægt að sú
ákvörðun sé tekin eftir vandlega umhugsun. Ein besta
leiðin til að komast að raun um hvað maður vill gera er
að kanna sjálfur þá möguleika sem eru í boði.
Hvaða störf hefur þú áhuga á að kanna?
Með þessari æfingu fylgir listi yfir þau störf sem verða kynnt á Starfakynningunni (sjá
baksíðu). Skoðaðu nú vel þau störf sem þar eru nefnd og veltu fyrir þér hver þeirra þú
hefðir áhuga á að kynna þér frekar á kynningunni. Mikilvægt er að þú vinnir verkefnið
sjálfstætt og með opnum huga. Farðu eigin leiðir og útilokaðu ekki einhver störf vegna
fordóma eða hræðslu við hvað öðrum gæti fundist. Skráðu öll þau störf sem höfða til
þín á línurnar hér að neðan. Skráðu líka hjá þér hvaða upplýsingar þú myndir vilja fá
um starfið.
Áhugaverð störf

Hvað vil ég vita?

Listi yfir þau störf sem verða kynnt á Starfakynningu í Þekkingarsetrinu
Iðn- og tæknisvið

Fræðslu- uppeldis- og ráðgjafarsvið

Bifvélavirki
Blikksmiður
Byggingaverkfræðingur
Fatahönnuður
Framhaldsskólakennari –
Forritari
Garðirkjufræðingur
Hársnyrtir

Félagsráðgjafi
Íþróttafræðingur
Grunnskólakennari
Leikskólakennari
Lýðheilsufræðingur
Náms- og starfsráðgjafi
Prestur
Sálfræðingur
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Hljóðfræðingur
Húsasmiður
Innanhúsarkitekt
Kerfisfræðingur
Kjötiðnaðarmaður
Klæðskeri og kjólameistari
Matartæknir
Matreiðslumeistari/Kokkur
Múrari
Pípulagningamaður
Rafeindavirki
Rafvirki
Rafmagnsverkfræðingur
Rennismiður
Stálskipasmiður
Trésmiður
Tæknifræðingur
Tækniteiknari
Tölvunarfræðingur
Vélstjóri - Vélfræðingur
Vélvirki

Söngkennari
Talmeinafræðingur
Tónlistarkennari
Þroskaþjálfi
Æskulýðsfulltrúi

Heilbrigðisvísindasvið
Bráðatæknir
Hjúkrunarfræðingur
Heilsunuddari
Iðjuþjálfi
Ljósmóðir
Læknir
Sjúkraliði
Sjúkraþjálfari

Sjávarútvegssvið
Fjármálaverkfræðingur
Hagfræðingur
Stjórnmálafræðingur
Sjávarútvegsfræðingur
Stýrimaður
Umhverfisfræðingur
Vélstjóri

Viðskiptasvið
Fjármálaverkfræðingur
Löggildur bókari
Löggildur fasteignasali
Löggildur endurskoðandi
Viðskiptafræðingur
Viðskiptalögfræðingur

Raungreinasvið
Líffræðingur
Sjávarlíffræðingur

Ferðamálasvið

Öryggissvið

Einkaflugmaður
Ferðamálafræðingur
Þyrluflugmaður
Landvörður

Lögregluþjónn
Lögfræðingur
Lögreglustjóri
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Fylgiskjal 5. Könnun á meðal þátttakenda.

Könnun eftir starfakynningu
Þessi könnun var send á þátttakendur á starfakynningu sem haldin var í apríl 2018. Könnunin
var send á 71 viðtakendur og 32 svöruðu sem gerir þátttökuhlutfallið 45%
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Opin svör:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frábært hjá ykkur í alla staði!
Afar ánægjulegt að taka þátt og kynnast því hvernir unnið er að kynningu
Tíminn of langur 10:00 til 13:00 hefði verið nægur að mínu mati
Það ætti að skylda framhaldsskólanemendur sem eru í tíma að mæta. Það var
augljóst að örugglega um helmingur nemenda mætti ekki. Svo er spurning að bjóða 8.
bekk líka. Þau komu nokkur og voru mjög áhugasöm. Þetta er líka ef þau eru að spá í
bóknámið eða iðnnámi.
Athuga hvort hægt er að stilla borðum upp öðruvísi, á þeim stað sem við vorum voru
þeir sem voru að kynna fyrir framan borðin og skyggðu eilítið á. Betra að hafa sæti
fyrir aftan borðin þannig að betra aðgengi gesta sé að kynningarefninu en þá vantar
að vísu e.t.v. veggpláss og minna pláss verður úti á gólfi. Þá er mjög erfitt að standa
meira og minna allan tímann þó reynt væri að tylla sér af og til á þá fáu stóla sem til
staðar voru eða tylla sér upp á borðin sem voru eins og lög gera ráð fyrir full af
kynningarefni. -Gera e.t.v. ráð fyrir stólum, sérstaklega fyrir þá sem hafa enga til að
leysa sig af. Vissi ekki alveg hvar ég ætti að flokka starfssviðið hér að ofan
(félagsvísindi/félagsráðgjöf), var í stofu m.a. með menntavísindum en erum í raun
frekar heilbrigðisstétt (a.m.k. ekki menntavísinda :)) Frábært framtak og endilega
halda þessu áfram næstu árin.
Mætti auglýsa betur. Veit um marga sem vissu ekki af þessu.
Flott og nauðsynlegt framlag. Mætti auglýsa betur fyrir þá sem eru líka búnir með
stúdentspróf og langar að skoða frekara nám.
Mèr finnst þetta frábært í alla staði og mjög vel að þessu staðið
Unglingar í dag, vilja mötun og virðast feimin við að spyrja. Þarf að undirbúa þau í
skólanum fyrir svona kynningar og jafnvel skylda þau til að safna kvittunum frá
sýnendum. Eðal senda þau með tilbúnar spurningar eins og: Hvað eru margir
háskólamenntaðir/iðnmenntaðir starfsmenn í frystihúsunum? Við þurfum að breyta
þeirri hugsun að framtíð þeirra sé annarsstaðar og að Eyjarnar snúist bara um
verkamannavinnu í fiski og túrisma. Þátttaka almennings mætti vera mun meiri. Þyrfti
að leggja áherslu á það.
Það hefði verið betra að hafa borðin aðeins frá veggnum, þannig að kynnar gætu
staðið fyrir aftan borðin. Stundum var frekar þröngt um fólk á svæðinu.
Alveg til fyrirmyndar.
Það hefði verið betra að geta staðið fyrir aftan borð en ekki fyrir framan það. Oft
fannst manni maður standa fyrir fólki sem vildi koma og kynna sér það sem var verið
að kynna.
Frábært framtak og verðugt verkefni
hentugra er að geta staðið fyrir aftan borðin að kynna, fá þannig fólk nær sem og að
þeir sem lenda út í horni verða pínu útundan, þurfa því mögulega meira pláss til þess
að sjást.
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Fylgiskjal 6. Dæmi um plakat með upplýsingum um námsleið sem var á hverjum bás.
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