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Fræðslutækifæri trúnaðarmanna 
 

Á haustönn bjóðast þér ýmis tækifæri til að bæta við þig reynslu og þekkingu í 
starfi þínu sem trúnaðarmaður, fjölbreytt fræðsla og mörg spennandi námskeið 
eru í boði eins og fram kemur í þessum bæklingi. Þar á meðal er trúnaðar-
mannanám Félagsmálaskóla alþýðu (FA) sem er skipt upp í sex hluta, hver hluti 
er tveggja daga langur. Námskeiðin eru sett upp með blöndu af vefnámi og 
staðnámi. Þá eru einnig í boði ýmis styttri námskeið sem eru í samstarfi við 
Fræðslusetrið Starfsmennt. 

Gott er að þú ræðir við yfirmann og/eða mannauðsstjóra á vinnustað til að skapa 
svigrúm fyrir þig til að sækja fræðslu sem styður við hlutverk trúnaðarmanns.  
Trúnaðarmenn eiga rétt á að vera frá vinnu vegna starfa sem trúnaðarmaður en 
flestir stjórnendur taka vel í beiðni um leyfi vegna fræðslu ef það er skipulagt 
með góðum fyrirvara. 

Trúnaðarmaður er kjörinn af samstarfsmönnum og er hann því umboðsmaður 
þeirra gagnvart atvinnurekanda og stéttarfélagi. Hann hefur skyldum að gegna 
gagnvart öllum þessum aðilum. 

Hlutverk trúnaðarmanna er margþætt og hefur verið að þróast og aukast í 
gegnum árin. Trúnaðarmaður á að hafa vakandi auga með því að staðið sé við 
kjarasamninga á vinnustaðnum og að á engan hátt sé brotið á réttindum 
starfsmanna. Hann er tengiliður milli vinnustaðar og stéttarfélags og vinnur að 
lausnum þeirra ágreiningsmála sem upp koma á vinnustað. 

Á topp 10 listanum yfir færniþætti framtíðar sem skipta mestu máli á 
vinnumarkaði fyrir árið 2025 samkvæmt Alþjóðaefnahagsstofnuninni (World 
Economic Forum) má finna áherslu á lausnamiðaða nálgun, greiningarhæfni, 
gagnrýna hugsun, sköpun og frumkvæði, forystu og félagsleg áhrif, seiglu og 
lausn vandamála. Í hlutverki trúnaðarmanna gefst tækifæri til að þroska þessa 
hæfni með því að sækja fræðslu og takast á við mál sem koma inn á borð 
trúnaðarmanna. Hér má nálgast þýðingu SA á topp 10 listanum. 

Ferðir og gisting 
Trúnaðarmönnum utan af landi stendur til boða að fá greiddan ferða- og 
dvalarkostnað samkvæmt reglum sem má nálgast hér. Nauðsynlegt er að 
félaginu berist beiðni um gistingu með að minnst kosti 4 daga fyrirvara í 
ferðamannaborginni Reykjavík. 
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Í upphafi árs 
 

Taktu þér tíma í að spá í hvaða hæfni/færni þú vilt bæta við þig núna á vorönn til 
að styðja við hlutverkið sem þú hefur verið kjörinn til. Gott er að átta sig á 
tímasetningum funda og hvernig dagsetningar fræðslu spila þar saman.  

Sem dæmi þá er ekki er ætlast til þess að trúnaðarmaður klári alla sex hluta 
trúnaðarmannanáms Félagsmálaskóla alþýðu á einu ári, heldur hugmyndin að 
hann velji það sem hentar honum bæði út frá tíma og færniþörfum.   

Hér er autt pláss fyrir þig til að punkta hjá þér hvað þú vilt setja í forgang á 
þessari vorönn. Gangi þér vel  . 
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Vorönn 2022  - dagsetningar fræðslu og funda 
Trúnaðarmannafundir eru fyrir  alla trúnaðarmenn Sameykis. Ef trúnaðarmaður    
kemst ekki, boðar hann varatrúnaðarmann. Nauðsynlegt er að skrá sig á námskeiðin. 
 
Vorönn 2022 

 Mið. 19.01 Fulltrúaráðsfundur kl. 13:15 
 Mán. 24.01 Trm.nám, 1. hluti - Þjóðfélagið og vinnum., fjarnám kl. 9-14:30, og 

þri. 25.01  trm.nám, 1. hluti - Trúnaðarmaður, starf og staða, fjarnám, kl. 9-14:30. 
 Þri. 25.01 Launamyndunarkerfi, fjarnám, G89, kl. 10-12. 
 Fim. 24.02 Trúnaðarmannaráðsfundur kl. 13:15 
 Fös. 25.02 Vellíðan, jákvæð samskipti og menning á vinnustað kl. 9-12 
 Mið. 02.03 Trm.nám, 2. hluti - Samskipti á vinnustað og staðnám, G89, og 

fim. 03.03  Trm.nám, 2. hluti - Starfsemi félagsins, staðnám, G89, kl. 9-15:45. 
 Mið. 09.03 #MeToo – og hvað svo?, staðnám, kl. 13-16 
 Mið. 16.03 Málþing um mannauðsmál og Stofnun ársins  
 Fim. 17.03 Jafnrétti og margmenning-Að njóta virðingar og tilheyra, G89, kl. 9-12 
 Fim. 24.03 og fös. 25.03 verður BSRB þing 
 Fim. 31.03 Aðalfundur Sameykis kl. 16:30 
 Fös. 01.04- Trm.nám, 3. hluti A - Lestur launaseðla, fjarnám í LearnCove, gefin vika 

fös. 08.04      til að klára námsefnið, horfa á fyrirlestra á netinu og leysa verkefni.  
þri. 05.04 trm.nám, 3. hluti B - Almannatryggingar og lífeyrissj., staðnám kl. 9-15:30. 

 Fim. 07.04 Einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað,staðnám, G89, kl. 13-15:30  
 Þri. 26.04 Fulltrúaráðsfundur kl. 13:15     
 Þri. 03.05  Trm.nám, 4. hluti - Túlkun talna og hagfræði, kl. 9-15:30 

mið. 04.05 Trm.nám, 4. hluti – Vinnuréttur, kl. 9-15:30, staðnám, G89, 1.hæð  
 Fim.19.05 Trúnaðarmannaráðsfundur kl. 13:15    
 Mán.30.05 Trm.nám, 5. hluti - Vinnueftirlit og vinnuvernd  

þri.- 31.05 Trm.nám, 5. hluti  Sjálfstyrking. Fjarnám kl. 9-14:30 

Minnum á fésbókarsíðu trúnaðarmanna Sameykis 
Síðan heitir Trúnaðar - og fulltrúaráð Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu. 
Óskaðu eftir aðgangi að henni ef þú ert ekki þegar búinn að því og fylgstu með. 

Skráning á námskeið 

Skráningar fara fram á vef Félagsmálaskóla alþýðu og vef Fræðslusetursins 
Starfsmenntar en skráningagátt á námskeið trúnaðarmanna má finna hér: 

www.sameyki.is/um-sameyki/trunadarmenn/trunadarmannafraedsla/ 
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Launamyndunarkerfi – starfsmat / stofnanasamningar 

Þriðjudagur 25. janúar kl. 10 – 12, fjarnám á Teams. 

Trúnaðarmenn þurfa oft á tíðum að geta svarað samstarfsmönnum um launasetningu 
og þá er gott að hafa innsýn í hugmyndafræðina á bak við kerfið, þ.e. hvernig kerfið 
byggir á grunnlaunasetningu auk persónubundinna þátta eins og t.d. starfsaldurs og 
viðbótarmenntunar og hvernig niðurstöðurnar birtast á launaseðlum.. 

Markmiðið með námskeiðinu er að trúnaðarmaður: 
 Þekki til helstu launamyndunarkerfa ríkisstofnana og sveitarfélaga. 
 Geti lesið sig í gegnum launamyndun einstaklinga. 

Leiðbeinendur:  
Guðmundur Freyr Sveinsson deildarstjóri kjaradeildar Sameykis og  
Stefanía Jóna Nielsen sérfræðingur á kjaradeild Sameykis. 
 
 
 
 

Vellíðan, jákvæð samskipti og menning á vinnustað 
Föstudagur 25. febrúar kl. 9 – 12, staðnám, Grettisgötu 89, breytt í fjarnám ef þarf 

Á námskeiðinu er farið í gegnum lykilþætti varðandi vellíðan í leik og starfi, mikilvægi 
samskipta og einkenni jákvæðrar vinnustaðamenningar. 

Markmiðið með námskeiðinu er að trúnaðarmaður:  
 Ræði hvernig vellíðan í leik og starfi spilar saman hverjir áhrifaþættir eru 
 Greini samskiptafærni og áhrif samskipta á vellíðan og árangur 
 Átti sig á einkennum vinnustaðamenningar og hvernig hægt er að styðja við 

jákvæða menningu á vinnustað. 
 

Leiðbeinandi: Sigríður Hulda Jónsdóttir hjá SHJ ráðgjöf. 
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#MeToo - og hvað svo? 
Stéttarfélög og baráttan gegn kynferðislegri og kynbundinni áreitni á vinnumarkaði. 
Miðvikudagur 9. mars kl. 13-16, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð 

Á síðustu árum hafa sprottið upp samfélagsbylgjur þar sem konur greina frá 
kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni. Nýverið er einnig farið að bera á því að 
gerendur séu nafngreindir, ýmist í opinberum eða í lokuðum hópum. Hluti þessarar 
hegðunar og ofbeldi á sér stað á vinnumarkaði en málin snerta einnig vinnustaði með 
almennari hætti. Dæmi eru um bæði þolendur og gerendur sem leita til stéttarfélaga 
sinna í leit eftir ráðgjöf og aðstoð. 
Meðal þeirra spurninga sem reynt verður að svara er hvert hlutverk stéttarfélaga og 
verkalýðshreyfingarinnar sé í þessari baráttu og hvernig stéttarfélög geti tekist á við 
einstök mál sem upp koma. Ásamt því verður fjallað um eðli, afleiðingar og umfang 
kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni og ofbeldis, lagalegar skilgreiningar og hlutverk 
ólíkra stofnanna.  

Markmiðið með námskeiðinu er að trúnaðarmaður:  
 Fái innsýn í áhrif #MeToo byltingarinnar á vinnumarkað 
 Auki skilning sinn á almennum birtingarmyndum kynferðislegrar og 

kynbundinnar áreitni á vinnustöðum.  
 

Leiðbeinandi: Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ 
 
 
 
 

Jafnrétti og  margmenning - Vinnustofa  
Að njóta virðingar og tilheyra   
Fimmtudagur 17. mars kl. 9 – 12, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð. 

Fjallað verður um jafnrétti út frá breiðu sjónarhorni með megináherslu á innflytjendur. 
Horft verður á jafnrétti með tilliti til fötlunar, kynvitundar, aldurs, kynþáttar/litarháttar 
o.s.frv.  
Áhersla lögð á mikilvægi mennskunnar og að virðing og viðurkenning eru 
grundvallarstoðir í jafnréttissamfélagi. Rýnt í hugtökin menning og margmenning og 
krufið hvernig menningin mótar samskiptahætti, viðhorf og nánast allt okkar daglega 
líf. Í henni liggja leikreglur samfélagsins, hún er lifandi og breytingum undirorpin. Rýnt 
er í áskoranir sem fylgja margmenningunni og á hlutverk heimamanna/Íslendinga sem 
móttakenda og gestgjafa.  
 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum og þær ræddar:  
 Hvað felur það í sér, að mannleg samskipti - þar með talin samskipti fólks úr 

ólíkri menningu - eru ekki einstefna heldur tvístefna þar sem mæst er á miðri 
leið og samið?  
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 Hvað er hægt að gera til að skilja betur fólk sem kemur úr annarri menningu?  
 Hvað er menningarnæmi?  
 Hvað er samþætting? 

 
Auk þessa verður að sjálfsögðu fjallað um skaðsemi rasisma, mismununar, útilokunar, 
afskiptaleysis, öráreita og fleiri þátta, sem koma í veg fyrir raunverulega samþættingu. 
 

Markmið námskeiðsins eru m.a. að gera trúnaðarmenn:  
 hæfari í að skilja sérstæðni sinnar eigin menningar 
 næmari á menningarmun og mikilvægi þess að virða hann 
 færari í milli-menningarlegum samskiptum 
 hæfari til að taka alla með í hópinn og koma í veg fyrir einangrun einstakra 

starfsmanna 
 

Vinnustofan byggir á gagnvirkum kennsluháttum með áherslu á virkni þátttakenda, 
sem felst í lifandi samræðum og ýmsum skemmtilegum verkefnum. 
 
Leiðbeinandi: dr. Hallfríður Þórarinsdóttir, mannfræðingur og framkvæmdastjóri     
Mirru fræðslu- og rannsóknarseturs. 

 
 
Einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað 
Fimmtudagur 7. apríl kl. 13-15:30, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð 

Fjallað verður um og farið  yfir hugtökin, birtingarmyndir og viðbrögð. Sérstaklega 
verður fjallað um og rætt hlutverk trúnaðarmannsins í þessu samhengi. Ræddar verða 
forvarnir og stefna vinnustaðar, ferlar í málum sem þessum og leitast við að varpa 
skýru ljósi á þennan viðkvæma og mikilvæga málaflokk. 

Markmiðið með námskeiðinu er að trúnaðarmaður:  
 Þekki birtingamyndir eineltis, áreitni og ofbeldis á vinnustað 
 Viti hvaða forvörnum og ferlum er hægt að beita til að styðja við félagslegt 

heilbrigði á vinnustað.  
 Þekki hlutverk trúnaðarmannsins í þessu samhengi. 

 

Leiðbeinandi: Þórkatla Aðalsteinsdóttir, sálfræðingur og ráðgjafi í mannauðsmálum hjá 
Líf og sál. 
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Trúnaðarmannanám Félagsmálaskóla alþýðu  

Félagsmálaskóli alþýðu (FA) er rekinn af BSRB og ASÍ en meginmarkmið skólans er að 
auka þekkingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til að gera þá enn betur í stakk 
búna til að vinna að bættum lífskjörum launafólks.  
 
Unnið er eftir námsskrá sem viðurkennd hefur verið af Mennta- og menningarmála-
ráðuneytinu. Trúnaðarmannanámið skiptist upp í sex hluta, kennt er  tvo daga í senn, en 
samtals er námið 96 kennslustundir. Ekki er skilyrði að taka námið í ákveðinni röð, 
heldur eins og hentar best skipulagi hvers trúnaðarmanns. 
  

 Í fyrsta hluta er fjallað um þjóðfélagið, vinnumarkaðinn og trúnaðarmanninn - 
starf hans og stöðu.  

 Í öðrum hluta er námsefnið tileinkað samskiptum á vinnustað, starfsemi félagsins, 
túlkun kjarasamning og sjóðum. 

 Þriðji hluti fjallar um lestur launaseðla og launaútreikninga almannatryggingar og 
lífeyrissjóði.  

 Fjórði hluti fjallar um vinnurétt, túlkun talna og hagfræði.  
 Í fimmta hluta er farið yfir námsefni um vinnueftirlit og vinnuvernd og 

sjálfstyrkingu.  
 Sjötti hluti er helgaður samningatækni og því að koma máli sínu á framfæri og 

farið yfir fundarsköp.  
 
Skráning fer fram á vef Félagsmálaskólans, www.felagsmalaskoli.is.  
 
Athugið að við skráningu er óskað eftir kennitölu greiðanda sem er 620269-3449, 
kennitala Sameykis.  
 
Hér er myndband með leiðbeiningum fyrir skráningu í námsumhverfi Félagsmálaskólans 
sem heitir Learncove. 
 
Munið að nauðsynlegt er fyrir nemendur að hafa meðferðis fartölvu, ipad eða símann 
sinn á námskeiðin, þar sem námsefni verður meira eða minna rafrænt. 
 
Á vorönn verður boðið upp á 1.-5. hluta: 

 24.01-25.01, 1. hluti - Þjóðfélag og vinnumarkaður/Trúnaðarmaður starf og staða 
 02.03-03.03, 2. hluti - Samskipti á vinnustað/Starfsemi félagsins 
 01.04-08.04, 3. hluti a - Lestur launaseðla  
 05.04, 3. hluti b - Almannatrygginar og lífeyrissjóður 
 03.05-04.05, 4. hluti - Túlkun talna og hagfræði/Vinnuréttur 
 30.05-31.05, 5. hluti - Vinnueftirlit-vinnuvernd/Sjálfstyrking 
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Trúnaðarmannanám 1. hluti - BSRB 
Þjóðfélagið og vinnumarkaður - Trúnaðarmaður starf hans og staða 

Mánudagur 24. janúar kl. 9 – 14:30, fjarnám. 

 Fjallað er um lýðræði, mismundandi  lýðræði, lýðræðislegan rétt fólks.  
 Notum við okkar lýðræðislega rétt? 
 Hvert er hlutverk stéttarfélaga, sambanda og heildarsamtaka á vinnumarkaði  
 Hvernig starfa stéttarfélögin, stjórnir þeirra og hvert er hlutverk félagsmanna. 
 Starfa stéttarfélög á lýðræðsilegum grundvelli? 

Leiðbeinandi: Sigurlaug Gröndal. 
 
Þriðjudagur 25. janúar kl. 9 – 14:30, fjarnám. 

 Hvert er hlutverk trúnaðarmanns á vinnustað, hvað á hann að gera og hvað á 
hann ekki að gera?  

 Hvert er hlutverk trúnaðarmanna samkvæmt lögum og kjarasamningum 
 Hvar getur trúnaðarmaður aflað sér upplýsinga um túlkanir kjarasamninga og 

önnur mál sem koma inn á hans borð.   
 Hvernig eiga trúnaðarmenn að taka á móti umkvörtunum og vinna úr þeim. 

Leiðbeinandi: Guðrún Edda Baldursdóttir. 
 
 

Trúnaðarmannanám 2. hluti - Sameyki 
Samskipti á vinnustað - Starfsemi félagsins, kjarasamningar og sjóðir 

Mið. 2. mars og fim. 3. mars kl. 9 - 15:30, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð. 

 Lögð er megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á vinnustað, hvernig megi stuðla 
að góðum samskiptum. 

 Skoðuð er mismunandi framkoma, áhrif hennar á okkur og aðra. 
 Nemendur kynnast afleiðingum langvarandi slæmra samskipta, eineltis á 

vinnustað, hvernig bregðast eigi við og ábyrgð gerenda og atvinnurekenda. 
 Nemendur kynnast starfsemi stéttarfélagsins, réttindum félagsmanna. 
 Nemendur læra á innihald og uppbyggingu kjarasamninga og helstu túlkun á þeim. 
 Nemendur kynnast sjóðum félagsins og réttindum félagsmanna í þeim. 

 

Leiðbeinendur: Guðrún Edda Baldursdóttir frá Félagsmálaskóla alþýðu er 2. mars og 3. 
mars koma leiðbeinendur frá Sameyki; Jakobína Þórðardóttir, Guðmundur Freyr 
Sveinsson og Stefanía Jóna Nielsen.  
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Trúnaðarmannanám 3. hluti A - BSRB 
Lestur launaseðla og launaútreikningar  

Fös. 1. apríl til fös. 8. apríl, fjarnám í gegnum LearnCove kennsluhugbúnað, þá er horft á 
fyrirlestra um námsefnið þegar hentar og verkefni leyst.    

 Nemendur læra reiknitölur helstu launaliða 
 Nemendur kynnast grunnuppbyggingu launaseðla, launaútreikninga og skatta. 

 
 

Trúnaðarmannanám 3. hluti B - BSRB 
Almannatryggingar og lífeyrissjóðir 
Þri. 5. apríl kl. 9 - 15:30, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð. 

 Nemendur kynnast tryggingum sem við höfum í gegnum kjarasamninga, 
almannatryggingakerfið, sér tryggingar.  

 Nemendur kynnast íslenskum vinnurétti, þeim lögum sem styrkja kjarasamninga 
vinnumarkaðarins. 

 

Leiðbeinendur: Karl Sigurðsson sérfræðingur hjá BSRB. 
 
 

Trúnaðarmannanám 4. hluti - BSRB 
Túlkun talna, hagfræði – Vinnuréttur 

Þri. 3. maí og mið. 4. maí kl. 9 - 15:30, staðnám, Grettisgötu 89, 1. hæð. 

 Megináhersla er lögð á helstu hagfræðihugtök í daglegu lífi og í kjarasamninga-
gerð, s.s. kaupmátt launa, mun á hlutfallslegri hækkun eða krónutöluhækkun. 

 Nemendur kynnast hvað þarf að hafa í huga við gerð samninga. 
 Megináhersla er lögð á lög um vinnurétt og hvernig þau styðja kjarasamninga og 

hvernig íslenskur vinnumarkaður er upp byggður.  
 Lögð er áhersla á rétt launamanna t.d. til fæðingarorlofs, atvinnuleysistrygginga og 

ýmis þau réttindi í lögum og reglugerðum sem íslenskur vinnumarkaður byggir á. 
 

Leiðbeinendur: Sigríður I. Ingadóttir hagfræðingur BSRB og Hrannar M. Gunnarsson 
lögfræðingur BSRB 
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Trúnaðarmannanám 5. hluti - BSRB 
Sjálfstyrking – Vinnueftirlit og vinnuvernd 

Mán. 30. maí og þri. 31. maí kl. 9 - 14:30, fjarnám. 

 Kynninga á Virk-starfsendurhæfingarsjóðnum og starfi ráðgjafa hans.  
 Kynning á Vinnueftirlitinu, skyldum atvinnurekenda í vinnuvernd og trúnaðarmanna. 
 Farið er í hvernig sjálfstraust einstaklinga hefur áhrif á samskipti. 
 Nemendur kynnast áhrifum skorts á sjálfstraust og ýmsar birtingamyndir þess. 
 Nemendur kynnast leiðum til að efla sjálfstraustið og hvaða aðstæður geta haft 

áhrif á minnkandi sjálfstraust. 
 

Leiðbeinendur: Sigurlaug Gröndal frá Félagsmálaskóla alþýðu. 

 

Tilkynna forföll eins fljótt og hægt er 
Skilmálar Félagsmálaskólans. 
 
Vakin er athygli trúnaðarmanna á að mikilvægt er að tilkynna um forföll eins fljótt og 
hægt er þar sem Sameyki greiðir fyrir skráða trúnaðarmenn, óháð því hvort þeir mæta 
eða ekki ef minna en vika er fram að námskeiði og engin tilkynning hefur borist frá 
trúnaðarmanninum eða félaginu til Félagsmálaskólans. 

Ekki þarf að greiða námskeiðsgjald ef afboðað er viku fyrir áætlaðan námskeiðsdag. 

Ef trúnaðarmaður afboðar þátttöku innan við viku þarf að greiða ½ gjald.  

Fyrir þá sem afboða sig samdægurs eða mæta ekki án þess að láta vita er greitt fullt 
gjald. 

Hægt er að tilkynna forföll hjá: 

- Félagsmálaskóli alþýðu í síma 535-5600  
- Skrifstofu Sameykis í síma 525-8330. 
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Handbók trúnaðarmanna 
Á vef Félagsmálaskóla alþýðu er að finna handbók trúnaðarmanna þar sem fjallað 
er um trúnaðarmanninn - starf og stöðu, stéttarfélagið - gögn og erindi, réttindi 
launafólks, vinnuvernd, samskipti á vinnustað, hagfræði og launafólk, tryggingar 
og BSRB.  

Hluti þessara upplýsinga hefur verið þýddur á erlend tungumál, sjá á vefnum.   

Handbókin fæst einnig í harðspjaldamöppu á skrifstofu Sameykis.  

Uppfærslur í kjölfar breytinga á lögum og reglum eru jafnóðum færðar inn á vef 
Félagsmálaskólans á slóðinni:  

www.felagsmalaskoli.is/um-okkur/handbok-trunadarmannsins/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík, s. 525-8330      
sameyki@sameyki.is – www.sameyki.is – www.facebook.com/sameyki/ 


