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Hver erum við? 

• Fræðslusetrið Starfsmennt:
• er í eigu flestra stéttarfélaga innan BSRB og fjáramála- og 

efnahagsráðuneytisins. 

• býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir 
stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. 

• Þjónustan er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti 
faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. 

• Utanumhald um starfstengt nám einstaklinga og stofnana um allt 
land. 
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Námsvefur Starfsmenntar – Mínar síður

Fyrir hverja: 

• Þátttakendur

• Kennara

• Stofnanir sem halda nám

• Stjórnir / Starfshópa

• Starfsmenn Starfsmenntar

Markmið: 

• Auðvelda utanumhald náms.

• Auka sjálfsafgreiðslu allra 
hlutaðeigandi. 

• Aukið öryggi og persónuvernd. 

• Bætt mat og eftirlit með námi. 
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Skráningarsíður
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Vefgáttir stofnana
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Þjónustusvæði – Mínar síður

• Sýn nemanda: Nemandi sér námsferil og getur tekið þátt í umræðum á umræðuþráðum, fyllt út 
kennslumat og prentað út viðurkenningar. 

• Sýn kennara: Kennari sér kennsluferil og getur sett inn kennslugögn, tilkynningar, merkt við mætingu 
og tekið þátt í umræðum. Kennari sér einnig kennslumat tengt sínum námskeiðum. 

• Sýn stofnana: Stofnanir/samstarfsaðilar sjá yfirlit námskeiða sem haldin eru á þeirra vegum, ásamt 
þátttakendalistum, kennslumati, kennslugögnum og öðru tengdu námskeiðunum. 
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• Að námskeiði loknu fær nemandi 
sent viðurkenningarskjal í 
tölvupósti sem er einnig alltaf 
aðgengilegt á Mínum síðum. 

• Hægt er að setja inn stutta 
lýsingu á námskeiði, námsþætti 
og lógó samstarfsaðila. 
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• Hægt er að nálgast þátttökulista í 
Excel eða PDF formi. 
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Þjónustusvæði starfsmanna
• Hægt er að: 

• fletta upp einstaklingum til þess að kanna félagsaðild og réttindi hjá 
Starfsmennt,

• senda SMS skilaboð til þátttakenda á ákveðnu námskeiði eða í einstök 
símanúmer.  

• setja inn tilkynningar til allra skráðra þátttakenda eða til skráðra þátttakenda á 
ákveðnum námskeiðum. 

• skoða yfirlit yfir öll námskeið Starfsmenntar sem 
haldin hafa verið. Hægt er að kalla þau fram eftir
heiti námskeiðs og/eða dagsetningu. 

• skoða kennslumat fyrir öll námskeið og alla kennara. 
• Skoða náms- og/eða kennsluferil hvers og eins, og sjá 

yfirlit yfir námskeið stofnana. 
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Ferða- og dvalarstyrkir

• Aðildarfélagar Starfsmenntar 
geta sótt rafrænt um ferða- og 
dvalarstyrki skv. reglum setursins 
hverju sinni. 
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Kennslumat

• Þátttakendur:
• Svara 14 spurningum um námskeiðið, 

kennsluaðstöðu og þjónustu. 

• Svara 3 spurningum um kennara og 
hvernig þeir miðla efninu. 

• Geta komið með eigin athugasemdir. 

• Starfsmenn:
• Geta bætt við og breytt spurningum. 

• Kallað fram niðurstöður myndrænt og 
flutt í Excel. 
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Ávinningur: 

• Öll námskeiðsgögn á einum stað. 

• Yfirlit yfir námskeið nemenda, stofnana og kennara. 

• Nákvæmt yfirlit/bókhald yfir öll námskeið og þátttakendur 
Starfsmenntar. 

• Auðvelt að sjá hvort nemandi hefur lokið námi. 

• Rafræn umsýsla og sjálfsafgreiðsla auðveldar vinnu starfsmanna. 

• Aukið öryggi og persónuvernd. 

• Bætt mat og eftirlit með námi. 

• Rafrænar greiðslur og greiðsluseðlar. 
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Notkun í raun

Nemendur:

• skrá sig

• sækja námsgögn 

• sækja viðurkenningarskjöl 

• nýta ekki umræðuþræði

• fáir setja inn prófílmyndir
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Stofnanir: 

• halda utan um skráningar 

• Sækja yfirlit yfir námskeið á 
sínum vegum

• Einstaka stofnanir halda utan 
um skráningar og námskeið 
utan kerfis, sjá þetta sem 
tvöfalt bókhald. 

Kennarar:
• senda tilkynningar 

• setja inn námsefni

• prenta þátttakendalista

• nýta ekki rafræna 
mætingalista

• nýta umræðuþræði lítið

• fáir setja inn 
prófílmyndir



Starfsmennt – notkun 

• Nýtum kosti vefsins

• Einfaldar uppsetningu á námskeiðum

• Einfaldar utanumhald og skýrslugerð
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Þróunin – Næstu skref? 

• Fylgjast með þörfum notenda - og okkar.

• Vera vakandi fyrir nýjungum sem geta bætt þjónustuna. 

Einfalt  - Skýrt - Aðgengilegt
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