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FORYSTUNÁM REYKJAVÍKURBORGAR



❑ Kristín Sigrún Guðmundsdóttir

❑ Mannauðssérfræðingur hjá Reykjavíkurborg

❑ Áralanga alþjóðlega reynslu af mannauðsmálum

❑ Ba.Ed. og Master í uppeldismannfræði frá DK

❑ Vottaður styrkleikamarkþjálfi frá Gallup London. 



Forystunám Reykjavíkurborgar hófst í janúar 2018 og er 

gert ráð fyrir að allir stjórnendur og sérfræðingar verði 

búnir að sækja námið vorið 2021.

Þarfagreining – mjög ýtarleg og mörgum boðið að borðinu.

Þegar allir stjórnendur og sérfræðingar eru búnir að sækja 

námið, þá  mun námið halda áfram fyrir nýja stjórnendur.

FORYSTUNÁM



Forystunám Reykjavíkurborgar er samhæft skyldunám stjórnenda og sérfræðinga

Markmiðið er að efla faglega þekkingu stjórnenda og sérfræðinga á grunnþáttum stjórnunar og stjórnsýslu 

• Loturnar eru: 

- 1) Reykjavíkurborg: Stefnumótun 

- 2) Stjórnsýslan: Lög og reglur sem borgin starfar eftir 

- 3) Hlutverk og ábyrgð stjórnandans: Forysta, samskipti og árangur 

- 4) Þróun stjórnandans: Sjálfsskilningur, samskipti og úrlausn ágreinings 

- 5) Fjármál: Fjárhagsáætlun borgarinnar og skyldur og ábyrgð stjórnenda

- 6) Jafnræði og stjórnun: Heilbrigð og hvetjandi stofnanamenning

- 7) Mannauðsmál: Ráðningar og starfsþróunarsamtalið

- 8) Reykjavíkurborg sem farsæll og eftirsóttur vinnustaður

• Kennarar eru stjórnendur og sérfræðingar sem starfa hjá Reykjavíkurborg, háskólunum 

og í atvinnulífinu

• Hver lota er sambland af fyrirlestrum, umræðum og verkefnavinnu

• Áframhaldandi þróun á forystunáminu



Framtíð Reykjavíkur er núna. Nýjar lausnir kalla á 

nýsköpun innviða og þjónustu. 

Stefnumiðuð fræðsla er lykillinn að því að núverandi 

starfsfólk og framtíðar starfsfólk borgarinnar hafi aðgang 

að þeirri þekkingu sem þarf.

Tækifærin eru framundan, allt frá snjöllum ljósastaurum 

yfir í sjálfkeyrandi bíla.

SNJALLBORGIN



Iðnvæddur heimur Stafrænn heimur

❖ Sérfræðingur

❖ Specialist / expertize

❖ Greina gögn

❖ Analytical

❖ Draga ályktanir

❖ Detuctive thinking

❖ Áætlanagerð og stýring

❖ Planning & controlling

❖ Hönnun ferla & bestun

❖ Process design & optimization

❖ Stjórnun

❖ Management

❖ Hönnuður verðmætatillögu

❖ Designer of value propositions

❖ Túlkur / útskýrandi

❖ Sense maker / interpreter

❖ Tengill / skipuleggjandi

❖ Connector / orchestrator

❖ Umsjónarmaður / áhættustjóri

❖ Steward / risk manager

❖ Áhrifavaldur / tengill

❖ Influencer / connector

Paradigm shift á færni og kunnáttu kröfum



❖ System hacker

❖ Eco system

❖ Gagnagreining

❖ Kerfishugsun

❖ Samkennd

❖ Notendamiðuð hönnun

❖ Þátttaka íbúa

❖ Storytelling

❖ Seigla

❖ Opin fyrir nýjungum

❖ Leikgleði

❖ Þrífast í óvissu

Þekking, aðferðir og hæfni fyrir snjallborgina
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Kærar þakkir


