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1. Vinnuskólinn
1.1.

Almennt um Vinnuskóla Akureyrar 2019

Orri Stefánsson er umsjónarmaður Vinnuskólans og Sumarvinnu með stuðningi. Verkstjóri 14
og 15 ára, Ágústa Kristinsdóttir hóf störf 23. apríl og verkstjóri 16 ára, Arna Sif Ásgrímsdóttir
hóf störf þann 7. maí. Alls voru 25 flokkstjórar ráðnir og hófu þeir störf á tímabilinu 15.maí til
6. júní.
Fræðslunámskeið fyrir flokkstjóra var haldið dagana 29., 30., 31. maí og 3., 4., 5 júní.
Námskeiðið var haldið í húsnæði Símey.
Starfsemin í sumar var eins og í fyrra þar sem Vinnuskólinn og Sumarvinna með
stuðningi voru færð undir samfélagssvið í byrjun maí í fyrra og er starfsemin nú til húsa í
Rósenborg. Verkstjórar Vinnuskólans og Sumarvinnu með stuðningi deildu skrifstofu og sáu
um gerð ráðningarsamninga og tímaskráningu fyrir hópana. Síðasta haust var ákveðið að fara í
samstarf við Stjórnsýslusvið með það að markmiði að bæta þjónustuna hjá Vinnuskólanum. Sú
vinna gekk mjög vel og var fundað nokkrum sinnum yfir veturinn sem skilaði sér í því að við
gerðum breytingar á umsóknarferli Vinnuskólans þannig að við óskuðum eftir meiri
upplýsingum um umsækjendur og einnig hvernig tímavinnsla var unnin til launafulltrúa. Á
vormánuðum var farið inn í skóla til að kynna Vinnuskólann og umsóknarferlið og hvað
vinnustaðir og verkefni væru í boði. Þær heimsóknir heppnuðust vel einnig var fundað með
fulltrúum félaga og stofnana til að undirbúa komu ungmenna á þeirra starfsstöðvar. Í upphafi
sumars áður en að Vinnuskólinn hófst þá voru tveir dagar þar sem skrifstofa Vinnuskólans var
opin lengur og gafst þá foreldrum og forráðamönnum tækifæri á því að koma og ræða við
starfsfólk Vinnuskólans. Tímaskráning og launavinnsla Vinnuskólans gekk mun betur í sumar
heldur en sumarið í fyrra og má þar nefna að uppígreiðslur launa fóru úr 119 árið 2018 niður í
28 árið 2019.

Tafla 1

2019
Fjöldi nemenda:
Þátttaka:
Hlutfall:
Tímar í boði:
Max tímar m.v. þátttöku:
Rauntímar unnir:
Hlutfall:

14 ára
250

15 ára
295

16 ára
262

17 ára
269

208

159

92

36

83%

54%

35%

13%

105

180

240

240

21.840

28.620

22.080

8.640

17.440

16.292

16.243

6.612

79,9%

56,9%

73,6%

76,5%

Laun - dagvinna:
Dagvinna með orlofi:
Laun fyrir tímabil:

592

676

888

1.437

652

745

978

1.583

68.482

134.055

234.794

379.920

Tafla 1 sýnir fjölda nemenda, hlutfall þátttöku, fjölda vinnustunda, hlutfall unninna vinnustunda og laun
hvers árgangs.

Tafla 2

Kynjaskipting í Vinnuskólanum 2019
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Tafla 2 sýnir kynjaskiptingu í Vinnuskólanum sumarið 2019

17 ára

1.2.

Starfsfólk Vinnuskóla Akureyrar

Yfir sumarið voru alls ráðnir inn þrír verkstjórar og 25 flokkstjórar hjá Vinnuskólanum.
Umsjónamaður Vinnuskólans var Orri Stefánsson. Verkstjórar voru Ágústa Kristinsdóttir, Arna
Sif Ásgrímsdóttir og Helga Bergrún Sigurbjörnsdóttir.
Flokkstjórum var skipt niður á starfstöðvar skólanna sem hér segir:
Brekkuskóli:
Urður Steinunn Önnudóttir Sahr
Kapítóla Rún Stefánsdóttir
Gunnþórunn Sara Karlsdóttir
Giljaskóli:
Erlingur Viðarsson
Rakel Sjöfn Stefánsdóttir
Sunna Björgvinsdóttir
Glerárskóli:
Hulda Björg Hannesdóttir
Heiðrún Guðmundsdóttir
Baldur Sverrisson
Þorbrjög Ída Ívarsdóttir
Lundarskóli:
Rut Matthíasdóttir
Arna Kristindóttir
Angantýr Máni Gautason
Halldór Jóhannesson
Magðalena Ólafsdóttir
Katla Dröfn Sigurðardóttir

Naustaskóli:
Bjarni Aðalsteinsson
Áki Sölvason
Jason Orri Geirsson
Oddeyrarskóli:
Baldur Sverrisson
Þorbrjög Ída Ívarsdóttir
Síðuskóli:
Aron Kristófer Lárusson
Björgvin Helgi Hannesson
Martha Maria Kochelska
Skipting flokkstjóra utan starfsstöðvar skólana
Gróðrastöð:
Inga Rakel Ísaksdóttir
Hamrar:
Jóhann Gunnar Malmquist
Golfvöllur:
Viktor Már Heiðarsson

1.3.

Vinnuskóli 14 og 15 ára

Í ár sóttu 380 ungmenni um vinnu hjá vinnuskólanum en 367 ungmenni þáðu vinnuna.
Aldursskipting var þannig að 14 ára voru 208 og 15 ára voru 159. Meirihluti 14 og 15 ára
unglinga unnu á starfsstöðum sem staðsettar voru við grunnskóla bæjarins og eru sjö talsins.
Stöðvarnar eru Brekkuskóli, Giljaskóli, Glerárskóli, Lundarskóli, Oddeyrarskóli, Síðuskóli og
Naustaskóli. Vinnuskólinn hélt áfram að nota margnota sekki og því notkun plast ruslapoka í
lágmarki.



Vinnuskipulag

Aðeins eitt starfstímabil var í sumar eins og hefur verið undanfarin ár. Tímabilið var frá 6. júní
til 12. ágúst, sem telur 9 vikur. Leyfilegum vinnustundum var haldið óbreytt milli ára og máttu
ungmenni fædd 2005 vinna 105 vinnustundir eins og undanfarin ár, en ungmenni fædd 2004
máttu vinna 180 vinnustundir. Ungmenni fædd 2005 unnu frá 12:15 til 15:45 frá mánudegi til
föstudags og kláruðu sitt vinnutímabil 19. júlí en höfðu þá til 12. ágúst til að vinna upp tíma,
ættu þau einhverja eftir. Ungmenni fædd 2004 unnu frá kl 08:00 til 11:30 frá mánudegi til
föstudags og höfðu til 12. ágúst til að klára sína tíma. Eftir að yngri hópurinn kláraði sitt
vinnutímabil 19. júlí var eldri hópurinn hvattur til að vinna bæði fyrir og eftir hádegi síðustu
tvær vikurnar, til að freista þess að klára tímana sína. Til að klára allar 180 leyfilegu
vinnustundirnar þurftu þau að skila 7 tímum á dag síðustu tvær vikurnar.
Í sumar var lokað fyrir umsóknir fyrst 15. maí en framlengdur strax til 4. júní. Ef kom
til að einhver gleymdi að sækja um var sendur tölvupóstur með slóð að umsókninni svo allir
komust að sem vildu.


Laun

Sumarið 2019
Tímakaup 14 ára unglinga

kr. 592

Orlof 10,17% reiknast til viðbótar

kr.

Samtals

60

kr. 652

Tímakaup 15 ára unglinga

kr. 676

Orlof 10,17% reiknast til viðbótar

kr.

Samtals

69

kr. 745

Tímakaup 16 ára unglinga

kr. 888

Orlof 10,17% reiknast til viðbótar

kr.

Samtals

90

kr. 978

17 ára fá greitt samkvæmt starfsmati fyrir starfið sumarvinna skólafólks, 82% af launaflokki
116 í kjarasamningi Einingar-Iðju og Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem sumarið 2019 er kr.
1.482 á tímann. 10,17% orlof er greitt til viðbótar við tímakaup.



Fræðsla

Fræðsla 14 ára
Í sumar líkt og það síðasta tóku 14 ára starfsmenn vinnuskólans þátt í Sjávarútvegsskóla
Norðurlands eða Fjölmiðlaskóla Rósenborgar. Báðir skólarnir fóru fram í Rósenborg
Óhætt er að segja að mikil ánægja hafi verið með báða skólana og starfsmenn viðað að sér
fjölbreyttri þekkingu á þessum mjög svo ólíku atvinnugreinum.
Sjávarútvegsskólinn á Norðurlandi 2019 er samstarfsverkefni milli Háskólans á Akureyri,
fimm sjávarútvegsfyrirtækja og þriggja sveitarfélaga. Fyrirtækin sem taka þátt í verkefninu eru:
Samherji, Slippurinn, Fóðurverksmiðjan Laxá, Kælismiðjan Frost og GPG. Hvert námskeið var
í 4 daga og var brotið upp með heimsóknum og verkefnum.
Umsjón: Magnús Víðisson verkefnisstjóri sjávarútvegsmiðstöðvar
Fjölmiðlaskólinn: Tveir hópar tóku þátt í fjölmiðlaskólanum í sumar. Í skólanum fengu
nemendur fræðslu um fjölmiðla almennt auk þess sem fjölmiðlaumhverfið á Norðurlandi var
skoðað ítarlega. Ýmis verkefni, sem öll tengdust störfum fjölmiðla, voru lögð fyrir nemendur
skólans þar sem þeir þurftu meðal annars að skila inn frétt og búa til fyrirsagnir. Einn dagur var
nýttur til að fara í vettvangsheimsókn á N4. Þar var farið í gegnum höfuðstöðvar N4 Sjónvarps
undir leiðsögn fjölmiðlamannsins Skúla Braga Magnússonar en N4 Sjónvarp er eini fjölmiðill
landsins, utan netmiðla, sem er með höfuðstöðvar sínar og ritstjórn utan höfuðborgarsvæðisins.
Námskeiðið var þannig uppbyggt að hver tími hófst á fræðilegri kynningu á viðfangsefni
dagsins, svo var hópnum skipt í minni hópa og verkefni leyst.
Umsjón: Arnar Geir Halldórsson, Angantýr Ómar Ásgeirsson og Óðinn Svan Óðinsson

Fjölmiðlafræðsla: Heimur fjölmiðlanna skoðaður, farið yfir hvernig á að skrifa frétt og taka
viðtöl.

Farið

í

helstu

fræði

á

bakvið

góðar

fyrirsagnir,

upptökur

og

viðtöl.

Nemendur unnu svo verkefni í hópum.
Umsjón: Arnar Geir Halldórsson, Angantýr Ómar Ásgeirsson og Óðinn Svan Óðinsson

Verndum þau – Kynferðisleg hegðun barna er eðlileg. Hinsvegar eru mörk á eðlilegri
kynferðislegri hegðun þeirra og fræðslan fjallar um hver þau mörk séu, hvernig við getum
brugðist við óeðlilegri kynferðislegri hegðun, kynferðisofbeldi og því að einhver treysti okkur
fyrir því að brotið hafi verið á þeim kynferðislega.
Umsjón: Vilborg Hjörný Ívarsdóttir forvarna- og félagsmálafræðingur
Brostu það er betra: Jákvæð hugsun, góður starfsmaður og okkar hamingja. Hugarfar okkar
og viðhorf getur skipt sköpum um hvort við séum góðir starfskraftar eða ekki. Það léttir svo
undir á starfstaðnum, hver sem hann er, ef starfsfólkið tekur öllum verkefnum með jákvæðni að
leiðarljósi. Þátttakendur vinna verkefni þar sem þeir gera sér í hugarlund hvað hinn fullkomni
unglingur í vinnuskólanum og flokkstjóri þarf að bera.
Umsjón: Anna Guðlaug Gísladóttir
Vistorka: Fyrirlestur og umræður um vistvæna orku, hvað er Akureyrarbær að gera og hvað er
hægt að gera heima.
Umsjón: Guðmundur H. Sigurðsson
Fjármálafræðsla -hvað kostar að vera til?
Veist þú hvað kostar að reka bíl? Hvað með heilt heimili? Ertu að kaupa einn Nocco á dag?
Hvað gætir þú keypt í staðinn? Í fræðslunni „Hvað kostar að vera til?“ ætlum við að spila spil
og um leið fræðast aðeins um fjármál. Það vill enginn vera gaurinn eða gellan sem á aldrei
peninga.
Umsjón: Arnar Már Bjarnason

1.4.


Vinnuskóli 16 og 17 ára

Vinnuskipulag

Vinnuskipulag var hið sama og verið hefur. Vinnutímabilið í ár var frá 06. júní til 12. ágúst.
Unglingar fæddir 2002 og 2003 máttu vinna 240 tíma yfir tímabilið og gert var ráð fyrir 6 tímum
á dag. Það var misjafnt eftir vinnustöðum hvað unglingarnir voru að vinna mikið á dag. Flestir
voru 6 tíma, aðrir 4 og þau sem unnu t.d á leikskólum unnu flest 8 tíma á dag til að eiga séns á
að klára sína tíma þar sem allir leikskólar fara í 4 vikna frí yfir tímabilið.


Laun

Tímakaup 16-17 ára unglinga:
Tímakaup 16 ára unglinga
Orlof 10,17% reiknast til viðbótar
Samtals

888 kr.
90 kr.
978 kr.

17 ára fá greitt samkvæmt starfsmati fyrir starfið sumarvinna skólafólks, 82% af launaflokki
116 í kjarasamningi Einingar-Iðju og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem sumarið 2019 er
kr. 1.482 á tímann. 10,17% orlof er greitt til viðbótar við tímakaup.
Ungmenni fædd 2002 þurftu að skrifa undir ráðningasamning og skila inn upplýsingum
um nýtingu persónuafsláttar fyrir fyrstu útborgun. Haft var samband við þá sem ekki höfðu
skilað inn upplýsingum um nýtingu persónuafsláttar með aðstoð Launadeildar Akureyrarbæjar.
Einhverjir héldu að þar sem þessar upplýsingar væru orðnar rafrænar að þá kæmu þær sjálfkrafa
inn. Verkstjóri aðstoðaði nokkra unglinga og foreldra þeirra við skil á upplýsingum um nýtingu
persónuafsláttar, en þó var mikið minna um það í ár en í fyrra. Verkstjóri aðstoðaði einnig
foreldra við að sækja um vinnu fyrir börnin sín þegar foreldrarnir áttu í erfiðleikum með
umsóknarsíðu vinnuskólans.



Fjöldi

Alls lágu fyrir 155 umsóknir fyrir unglinga 16 og 17 ára. Í þessari tölu eru tvær eða fleiri
umsóknir frá sömu einstaklingum og einhverjir sem sóttu um á vitlausum stað. Einnig voru
nokkrir sem afþökkuðu vinnuna þar sem þeir voru komnir með aðra vinnu. Verkstjórar
vinnuskólans hófu störf mikið fyrr en í fyrra og því var hægt að vinna úr umsóknum og svara
umsækjendum fyrr en árið áður. Það var eitt af því sem átti að laga fyrir þetta ár og mætti
segja að það hafi gengið mjög vel.
Umsóknarfresturinn var til 15. maí en honum var haldið opnum lengur.
Hinsvegar voru ennþá að berast umsóknir í ágúst.
Til vinnu mættu 128 unglingar sem dreifðust á 27 vinnustaði. 36 fæddir 2002 og 92 fæddir
2003.



Fræðsla

Í ár var ákveðið að fræðslan yrði aðeins fyrir unglinga fædda 2003. Unglingar fæddir 2002
fóru í svipaðað fræðslu í fyrra.
Fræðslan var seinna en hún hefur verið undanfarin ár. Fræðsludagarnir í ár voru 9-11.júlí en
þetta var gert til að gefa þeim kost á að vera komin vel af stað í sínum vinnum. Þrátt fyrir
þessar breytingar var mætingin afar slök en aðeins mættu 22 af 89. Það þarf að vera skýrara
fyrir næsta ár að það er skylda að mæta í þessa fræðslu og ekki í boði að vinna í staðinn.
Margir mættu frekar í vinnuna. Hægt væri að vinna þetta betur með vinnustöðum og hafa það
á hreinu að ekki sé í boði að vinna á meðan fræðslan er.
Fræðsludagarnir voru haldnir í Rósenborg. Mjög fjölbreytt fræðsla var á dagskránni sem
byggðist bæði upp á fyrirlestrum, verkefnum og verklegri þjálfun.
Barnasáttmálinn:
Grundvallarforsenda þess að börn geti notið þeirra réttinda sem þeim eru tryggð í
Barnasáttmálanum er að allir þekki réttindi barna og því var farið í fræðslu um Barnasáttmálann,
mikilvægi lögfestingu hans hér á landi og að auki var verkefnið Barnvænt Sveitarfélag kynnt.
Þá var farið í leik út frá réttindum barna og þátttakendur veltu því fyrir sér hvað er mikilvægara
en annað í sáttmálanum og færðu rök fyrir máli sínu.
Umsjón: Alfa Dröfn Jóhannsdóttir

Fjármálafræðsla -hvað kostar að vera til?
Veist þú hvað kostar að reka bíl? Hvað með heilt heimili? Ertu að kaupa einn Nocco á dag?
Hvað gætir þú keypt í staðinn? Í fræðslunni „Hvað kostar að vera til?“ ætlum við að spila spil
og um leið fræðast aðeins um fjármál. Það vill enginn vera gaurinn eða gellan sem á aldrei
peninga.
Umsjón: Arnar Már Bjarnason
Skyndihjálp – Rauði krossinn
Farið í grundvallar atriði í skyndihjálp. Lögð er áhersla á að kenna rétt viðbrögð í neyð og
einfaldar aðferðir skyndihjálpar.
Umsjón: Jón Knutsen

Ferilskrá og samskipti á vinnustað
Farið í gerð ferilskrár, hvernig er hún uppbyggð, hvað þarf að koma fram o.s.frv. Einnig
komum við inn á það hvað felst í því að vera í vinnu og hvaða ábyrgð hafa þeir sem fara í
vinnu og hvernig ber okkur að haga okkur í vinnu og einnig hvernig ber okkur að haga okkur
gagnvart vinnuveitandanum. Krakkarnir taka virka þátt í fræðslunni með umræðum og
verkefnavinnu.
Umsjón: Guðrún Þórsdóttir verkefnastjóri atvinnumála ungmenna
Ferðalög og sjálfboðaliðastörf
Hvaða leiðir eru fyrir unglinga að ferðast og skoða heiminn. Hvernig er hægt að fara til
útlanda ef þú ert unglingur? Af hverju að ferðast? Hverjir geta hjálpað þér? Hvernig ferðast
maður ódýrt? Gátlisti fyrir ferðalög, sjálfboðaliðastarf og hjálparstarf. Hvað þarf að hafa í
huga þegar maður ferðast til framandi landa?
Umsjón: Angantúr Ómar Ásgeirsson
Allt að vinna, engu að tapa - mataræði, hreyfing og jákvæð hugsun
Rætt um ýmsa fleiri þætti sem snúa að heilbrigðum lífsstíl s.s. val hvers og eins, skipulag og
markmiðasetningu. Það helsta sem ber að varst í mataræði s.s. sykur, skammtastærðir,
koffíndrykki o.fl ásamt því að fara yfir almennar ráðleggingar. Veltum fyrir okkur nokkrum
spurningum, eins og af hverju er hreyfing svona mikilvæg? Af hverju er svefninn undirstaðan

í góðri heilsu? Hvað getum við gert til að leggja inn í heilsubankann (sem er eini bankinn sem
gefur góða vexti!)? Hvernig getum við tekið ábyrgð á eigin heilsu? Hvað veitir okkur
ánægju?
Þessum spurningum ásamt fleirum verður leitast við að svara í fyrirlestrinum. Í lokin verða
umræður
Umsjón: Sonja Sif Jóhannsdóttir Íþróttafræðingur
Við og umhverfið
Guðmundur tók á móti hópum á gámasvæði Gámaþjónustunnar þar sem farið var yfir hvernig
íbúar geta flokkað og losað sig úrgang heimilisins. Þaðan lá leiðin í flokkunarstöð
Gámaþjónstunnar þar sem unglingarnir fengu að sjá hvernig allt er flokkað og fengu fræðslu
um hvar “ruslið” okkar endar.
Umsjón: Guðmundur H Sigurðsson framkvæmdastjóri Vistorku
Kynfræðsla
Fræðslan fór fram í kynjaskiptum hópum, spilastokkur með spurningum tengdum kynlífi frá
unglingum er látinn ganga þar sem hver og einn les upphátt amk eina spurningu og svarar í
samvinnu við hópinn. Markmiðið með umræðunni er að auka þekkingu þeirra og meðvitund
um heilbrigt kynlíf en rannsóknir hafa sýnt að aukin kynfræðsla ýtir ekki undir kynlíf heldur
þvert á móti, dregur úr áhættuhegðun tengda kynlífi.
Umsjón: Anna Guðlaug Gísladóttir og Vilborg Hjörný Ívarsdóttir forvarna- og
félagsmálaráðgjafar
Umsjón: Anna Guðlaug Gísladóttir og Vilborg Hjörný Ívarasdóttir forvarna- og
félagsmálaráðgjafar
Neysluhegðun - einnota tíska (fast fashion)
Rætt um hvaða áhrif einnota tíska (fast fashion) og textíliðnaðurinn hefur á umhverfið. Farið
yfir hvað við Íslendingar kaupum mikið af fötum og hendum jafnframt miklu og hvaða áhrif
fjölmiðlar, samfélagsmiðlar og áhrifavaldar hafa á hegðun okkar. Síðan fórum við yfir hvað
við getum gert til að breyta þessari neysluhegðun og hvernig við getum nýtt fötin okkar betur.
Umsjón: Rakel Guðmundsdóttir Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar

2. Sumarvinna með stuðningi 2019
2.1.

Almennt um Sumarvinnu með stuðningi

Akureyrarbær óskaði eftir fyritækum með áhuga á að taka að sér einstaklinga með skerta
starfsgetu í sumarvinnu með stuðningi yfir 5 vikna starfstímabili. Sumarvinna með stuðningi
er fyrir einstaklinga á aldrinum 17 - 25 ára sem þurfa sértæka aðstoð og eru án vinnu, í námi
eða endurhæfingu. Þjónusta sumarvinnu með stuðningi felur í sér stuðning við þá sem hafa
skerta vinnugetu vegna andlegrar eða líkamlegrar fötlunar. Stuðningurinn felst í aðstoð við að
vinna sumarstarf við hæfi á almennum vinnumarkaði, þjálfun á vinnustað ásamt eftirfylgni.
Vinnan hefst að öllu jafnaði í lok maí og stendur yfir til loka júlí/ágúst og geta starfmenn
unnið frá 2 – 7 klst. á dag. Unnið er frá mánudegi til föstudags og Akureyrarbær sér um
launagreiðslu. Markmiðið er að veita einstaklingum sértækan stuðning við að komast inn á
vinnumarkað og auka eða viðhalda færni og hæfni einstaklingsins.

2.2.

Starfsfólk Sumarvinnu með stuðningi

Umsjónarmaður Sumarvinnu með stuðningi er Orri Stefánsson og verkstjóri Sumarvinnu með
stuðningi var Helga Bergrún Sigurbjörnsdóttir

2.3.

Vinnuskipulag

Einstaklingar í sumarvinnu með stuðningi gátu mest unnið í 5 vikur eða 25 virka daga í
sumar. Fyrstu starfsmennirnir hófu störf 03. júní og þeir síðustu luku störfum 12. ágúst.
Dagleg vinnuskylda var einstaklingsbundin en það gat verið allt frá 2-7 klukkustundum á dag.
Sumarvinna með stuðningi ákvað í byrjun sumarsins að funda með fjölskyldusviði
Akureyrarbæjar sem og Vinnumálastofnun (Hulda Steingrímsdóttir og Didda) áður en ráðist
var í umsóknarferlið. Fundirnir komu að mjög miklu gagni og er nauðsynlegt að byrja á þeim
áður en lengra er haldið í ferlinu. Hulda og Didda hjá Vinnumálastofnun, Karólína og aðrir
starfsmenn Fjölskyldusviðs fóru vel yfir heilsu og getu hvers og eins sem sóttu um sem
auðveldaði ferlið töluvert hvað varðar atvinnuúthlutun.
Allir umsækjendur á aldrinum 17- 25 ára voru boðaðir í viðtöl í Rósenborg og gekk það
ágætlega, einnig var mörgum einstaklingum sem áður hafa verið í sumarvinnu með stuðningi

og gengið vel, boðin vinna á vinnustöðum frá því sumarið áður, sem auðveldar verklagið
talsvert og gengu þeir einstaklingar strax til starfa án þess að þurfa að mæta í viðtal.
Alls voru 5 manns sem ekki mættu eða svöruðu ekki símtölum þegar átti að boða þau í viðtöl.
Mikið var um umsóknir frá fólki sem er eldra en 25 ára og þeim þess vegna vísað til
Vinnumálastofnunnar. Lang flestir umsækjendur mættu með foreldri eða forráðarmann með
sér í viðtalið en mikilvægt er að passa upp á að viðtalið gangi út á umsækjenda, hans getu og
óskir um starf. Í kjölfar viðtala var fundinn vinnustaður við hæfi og umsækjendum boðið á
vinnustaðarkynningu. Í mörgum tilfellum var óskað eftir fyrrum vinnustað frá því árinu áður
og þar af leiðandi vinnustaðarkynning óþarfi. Vinnustaðaheimsóknir og eftirfylgni var síðan
skipulögð amk einu sinni í viku en sumir einstaklingar þurftu meiri eftirfylgni en aðrir.

2.4.

Laun

Greidd eru laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og Einingar-Iðju og eru einstaklingar
sumarvinnu með stuðningi í launaflokki 116.


Tímakaup 18 ára og eldri: 1.807 kr/klst



Tímakaup 17 ára (82% af tímakaupi): 1.482 kr/klst



Orlof leggst svo ofan á tímakaup og er: 10,17%

2.5.

Fjöldi

52 einstaklingar sóttu um starf hjá SMS í gegnum umsóknarvef Akureyrarbæjar. Talsverður
hluti þessara einstaklinga sóttu um vitlaust starf eða voru vel yfir aldurstakmarki, 22 þessara
einstaklinga voru að lokum ráðnir og störfuðu í sumarvinnu með stuðningi í sumar, þar af
aðeins einn sem þurfti manneskju með sér til vinnu. Í þessum hóp voru 11 konur og 11 karlar.

2.6.

Aldursdreifing

Mynd 1 sýnir aldursdreifinga þeirra einstaklinga sem voru í sumarvinnu með stuðningi
sumarið 2019. Flestir eru fæddir árin 2001 og 2002. Samanburðartölur frá 2018 eru hafðar
með.
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Mynd 1sýnir aldursskiptingu Sumarvinnu með stuðningi og samanburð við árið 2018

2.7.

Starfsstöðvar

Einstaklingar á vegum SMS störfuðu á alls 14 vinnustöðum í sumar. Hér er listi yfir öll þau
fyritæki og stofnanir þar sem einstaklingar voru á vegum sumarvinnunnar auk upplýsinga um
hve margir voru á hverjum stað. Fyritæki og stofnanir tóku vel á móti einstaklingum og eiga
miklar þakkir skildar fyrir. Í einhverjum tilfellum komu upp vandamál en þau voru flest leyst
fljótt og auðveldlega og atvinnurekendur og einstaklingar sáttir í lok sumars.
VINNUSTAÐUR

FJÖLDI

Eimskip

1

Hlíð

2

Flugsafn Íslands

1

Nettó

2

Gróðrarstöðin

1

Bónus

2

PBI

1

Sak

1

KFA

1

Kjarnaskógur

1

Lystigarðurinn

2

Skapandi sumar

5

Héraðsskjalasafn

1

Stígur

1

Tafla 2 sýnir skiptingu einstaklinga niður á starfsstöðvar

2.8.

Verkstjórar og vinnuskipulag

Verkstjórar voru duglegir að aðstoða hvorn annan við ýmis verkefni sem upp komu í sumar.
Verkstjóri SMS var síðan til aðstoðar fyrir Vinnuskólann þegar verkefni fóru minnkandi hjá
SMS

2.9.

Hagnýt atriði

Allir einstaklingarnir sem sóttu um starf í SMS og fóru í viðtal, fengu upplýsingablað.
Upplýsingablaðið innihélt allar helstu upplýsingar um laun, veikindadaga, stéttarfélag o.s.frv.
Það sem mætti hafa á hreinu og þarf að breyta fyrir næsta sumar er að veikindaréttur sem
settur var á upplýsingablaðið var ekki nógu skýr. Þar sem að einstaklingar í SMS og
atvinnuátaki 18 - 25 eru aðeins að starfa í 5 vikur þá þarf að hafa þetta skýrar. Það þarf að
vera búið að vinna í heilan mánuð til þess að eiga rétt á því að fá auka tvo veikindadaga á
næsta tímabili þarf að gera það mjög ljóst í upplýsingum. Skv. gr. 12.2.2 er fjöldi daga: 2
dagar á 1. mánuði í starfi og 4 dagar á 2. mánuði.

