
Ársskýrsla Faghóps félagsliða 2016  
                                                                                                                                                      
Venjan hefur verið í ársskýrslum félagsliða að segja frá ársfundi síðasta árs og fræðslufundi 
sem haldinn var þar á eftir. Nú verður sagt frá ársfundi síðasta árs 2015 eins og venjan er 
ásamt ársfundi ársins í ár 2016 þannig að héðan í frá munu ársskýrslur félagsliða segja frá 
ársfundi þess árs sem ársskýrslan er gerð ásamt fræðslufundi þar á undan.  
 
Faghópur leikskólaliða og Faghópur félagsliða í Eflingu-stéttarfélagi héldu ársfund sinn 
fimmtudaginn 26. mars 2015. Fundurinn var haldinn í húsnæði Eflingar Sætúni 1. 
Faghóparnir héldu sinn ársfund sitt í hvoru lagi og sameinuðust svo. 
 
Á sameiginlega fundinum var Aðalheiður Sigurjónsdóttir frá Mímir símenntun með kynningu 
á námsframboði hjá Mími, þar á meðal var framhaldsnám fyrir leikskólaliða og félagsliða. 
Einnig benti hún á að náms- ráðgjöf væri nú í boði hjá Eflingu, félagsmönnum að 
kostnaðarlausu. Það var einnig bent á að  Borgarholtsskóli er með framhaldsnám fyrir 
leikskólaliða á dagskrá, fimm anna nám sem gefur möguleika á stúdentsprófi sem nýtist 
áfram í Háskóla.  
 
Fjóla Jónsdóttir Fræðslustjóri Eflingar kynnti úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja hjá 
Starfsmenntunar- og starfsþróunarsjóði Eflingar og Reykjavíkurborgar. Hún fór vítt og breitt 
yfir reglur sjóðsins.  
 
Að lokum fór Sigurrós Kristinsdóttir yfir stöðu kjaramála.  
 
Félagsliðar 
Á fundi faghóps félagsliða fór Fanney Friðriksdóttir yfir ársskýrslu faghóps félagsliða og það 
sem á daga þeirra hafði drifið frá síðasta ársfundi. 
Kosning stjórnar var samþykkt svohljóðandi: Kristín Björnsdóttir og Lilja Eiríksdóttir voru 
kosnar til tveggja ára. Fanney H Friðriksdóttir, Ástríður Hanna Jónsdóttir og Anna Gísladóttir 
gáfu kost á sér áfram til eins árs. 
 
Mikil og góð umræða skapaðist um málefni félagsliða og má segja það að löggilding 
starfsheitisins hafi verið efst á baugi og skorað á stjórn félagsliða að láta ekki deigan síga í 
þeim málum. Einnig var vikið að því að útvíkka þyrfti frekar styttri námskeið. Sagt var frá 
því að Lilja Eiríksdóttir, félagsliði í Eflingu útskrifaðist fyrst Eflingarfélagsliða úr tveggja ára  
framhaldsnámi  félagsliða í Borgarholtsskóla. 

 
Fræðslufundur Faghópa félags- og leikskólaliða 
 
Faghópar félagsliða og leikskólaliða héldu sameiginlegan fræðslu- og kynningarfund     
9. nóvember 2015. Fundurinn var vel sóttur og voru þátttakendur ánægðir með 
fyrirlestur kvöldsins og ekki síður að fá að hitta hvort annað, fara yfir kjaramál og 
önnur réttindamál sem snúa að faghópunum.  
 
Í byrjun fundar fór Sigurður Bessason, formaður Eflingar, yfir stöðuna í kjaramálum og eftir 
stuttar umræður var komið að léttara efni. Eyþór Eðvarðsson, frá Þekkingarmiðlun, sló í gegn 



með leikrænum tilþrifum þegar hann flutti fyrirlestur sinn Rugl og vitleysisgangur 
samstarfsmannanna.  
 

Ársfundur 2016 
Faghópur leikskóla- og félagsliða í Eflingu-stéttarfélagi hélt ársfund sinn mánudaginn 
11.apríl 2016 í húsnæði Eflingar, Sætúni 1 og hófst fundurinn kl.20.00. Eins og á fyrri 
ársfundi héldu hóparnir sinn ársfund sitt í hvoru lagi og sameinuðust svo í skemmtilegum 
fyrirlestri Eyþórs Eðvarðssonar um það sem er Stranglega bannað. Þar var á ferðinni 
bráðskemmtilegur og hressandi fyrirlestur um allt það sem ekki má í daglegum samskiptum.  
  
Félagsliðar 
Á fundi faghóps félagsliða var farið yfir ársskýrsluna ásamt því sem kosið var í stjórn. 
Talsverðar breytingar urðu á stjórninni þar sem þrír nýir félagsliðar gáfu kost á sér og voru 
sjálfkjörnar, það eru Dagný Björg Helgadóttir, Kristín Þorsteinsdóttir og Signe Reidun 
Skarsbö. Fyrir í stjórn eru Kristín Björnsdóttir og Lilja Eiríksdóttir.  
 
Það sem hefur verið í brennidepli hjá félagsliðum er löggilding starfsheitsins en félagsliðar 
hafa barist fyrir því að verða löggilt heilbrigðisstétt um árabil en lítið hefur gengið. Fulltrúar 
félagsliða gengu á fund heilbrigðisráðherra í nóvember 2015 til að tala fyrir löggildingu en 
engar fréttir hafa borist af framgangi málsins.  
 
Því var ákveðið í mars 2016 að birta opinberlega áskorun til heilbrigðisráðherra um löggilda 
starfsheitið félagsliði. Krafan um löggildingu er sterk innan stéttarinnar enda ólíðandi að 
félagsliðar sitji ekki við sama borð og sambærilegar stéttir. Löggilding félagsliða er ekki bara 
mikilvæg fyrir framgang stéttarinnar heldur ekki síst fyrir gæði þjónustu við þann vaxandi 
hóp sem þarf á aðstoð að halda. 
 


