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Samantekt 
Á vegum verkefnisins voru haldnir tveir fundir í Húsi sjávarklasans. Skipaður var hópur tengiliða við 
Sjávarútvegsráðstefnuna úr eftirfarandi skólum: Háskólanum á Akureyri, Háskóla Íslands, 
Háskólanum í Reykjavík, Háskólasetri Vestfjarða, Tækniskólanum og Fisktækniskólanum.  
 
Á fundum komu fram fjöldi hugmynda um nemendaviðburði sem er að finna í þessari skýrslu 
verkefnisins.  
 
Nemendaviðburðir á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 voru eftirfarandi: 

• Hraðstefnumót – samtal forsvarsmanna í sjávarútvegi og nema 
• Nemendamálstofa: Tækifæri í námi og starfi – hvaða leið fór ég? 

 
Ánægja var með báða viðburðina og var ákveðið að hafa þá einnig á næsta ári með ákveðnum 
breytingum. Jafnframt voru nemar með sérstakt sýningarrými á sama svæði og styrktaraðilar 
ráðstefnunnar og jafnframt bauð Arion banki nemum í vísindaferð í bankann að lokinni ráðstefnu á 
föstudeginum. 
 
Nemar voru rúmlega 50, aðallega úr háskólum og eldri nemar úr framhaldskólum.  Áætlað er að fjöldi 
nema á Sjávarútvegsráðstefnunni á næstu árum verði 50-70.  
 
Niðurstöður í vinnu hópsins var einnig að koma á menntavettvangi í tengslum við 
Sjávarútvegsráðstefnuna. Ekki tókst að koma á menntamálstofu á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 en 
unnið verður að því að koma á slíkum viðburði á næsta ári. 
 
Tengiliðir skóla hafa nú fundað einu sinni eftir að Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 lauk og eru nú 
byrjaðir að skipuleggja nemendaviðburði á næstu ráðstefnu.  
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1. Inngangur 
 
1.1 Nemendur á Sjávarútvegsráðstefnunni 
 
Sjávarútvegsráðstefnan 
Fyrsta Sjávarútvegsráðstefnan var haldin árið 2010 og hafa nú verið haldnar átta ráðstefnur.   Fjöldi 
skráðra þátttakenda á ráðstefnuna hafa verið 700-800 manns á síðustu árum.  Ákveðnum fjölda nema 
hefur árlega verið boðið á ráðstefnuna og í staðinn hafa sumir þeirra verið með vinnuframlag. Aðrir 
nemendur hafa fengið verulegan afslátt á ráðstefnugjöldum. Á árunum 2015-2017 sóttu að meðaltali 50-
60 nemar ráðstefnuna og hefur  Sjávarútvegsráðstefnan því styrkt nemendur um nokkur hundruð þúsund 
krónur á hverju ári. 
 
Næsta skref 
Nú hefur verið ákveðið að taka næsta skref með því að vera með sérstakan vettvang fyrir nemendur á 
Sjávarútvegsráðstefnunni. AVS sjóðurinn hefur lagt til fjármagn við skipulagningu á vettvanginum.  
Sjávarútvegsráðstefnan hefur unnið með menntastofnunum og atvinnugreininni við skipulagningu og 
eru niðurstöður og tillögur að finna í þessari skýrslu.  Vinnslustöðin styrkir nemendavettvang 
Sjávarútvegsráðstefnunnar 2018 sem gefur okkur kost á að bjóða nemendum á ráðstefnuna.  Í 
framhaldinu er stefnt að því að fá árlega styrktaraðila úr atvinnugreininni til að fjármagna 
nemendavettvanginn eins og þekkist erlendis fyrir svipaða viðburði (kafli 7.2).  
 
 

 

 
 
Mynd 1.1. AVS sjóður í sjávarútvegi styrkir skipulagningu á 
nemendavettvanginum og Vinnslustöðin með sínum styrk 
gaf okkur kost á að bjóða nemendum á 
Sjávarútvegsráðstefnuna 2018. 

 
Mannauðurinn drifkrafturinn 
Náttúrulegar auðlindir eru að mestu fullnýttar innan sjávarútvegsins og mun mannauðurinn því vera 
drifkrafturinn í verðmætasköpun á næstu áratugum.  Það er því mikilvægt að sjávarútveginum sé tryggð 
góð nýliðum af starfsfólki með góða menntun.   Atvinnugreinar keppast um ungt fólk sem hefur lokið 
sinni menntun. Sjávarútvegurinn hefur oft á tíðum haft neikvæða ímynd í fjölmiðlum og er eitt af 
hlutverkum vettvangsins að koma því til skila að sjávarútvegurinn er hátæknivæddur iðnaður sem greiðir 
tiltölulega há laun og því áhugaverður valkostur fyrir ungt fólk. 
 
Hvað getum við lært af öðrum? 
Norðmenn halda stúdentadaga á Nor-Fishing, sem er stór sjávarútvegssýning ásamt ráðstefnum og 
öðrum viðburðum1. Nor-Fishing er haldið annað hvert ár og þess á milli er Aqua-Nor þar sem er tekið 
fyrir fiskeldi.  Á Nor-Fishing eru eftirfarandi viðburðir á stúdentadeginum;  nemendamálstofur, 
hraðstefnumót (speed-dating), samtal með sýnendum, stútendabás, gleðistund (happy hour) og 
nemendum boðið til hádegisverðar2.   
 
1.2 Markmið og vinnan við skipulagningu 
 
Markmið verkefnis 
Verkefnið Brúin: Sjávarútvegur og sjávarútvegstengt nám hefur það að markmiði að:  

,,Miðla upplýsingum, þekkingu og auka samskipti og samstarf á milli menntastofnanna og sjávarútvegs.  

                                                      
1 www.nor-fishing.no/  
2 http://www.nor-fishing.no/i-fjor-ble-studenter-ansatt-na-blir-studentdagen-gjentatt/  

http://www.nor-fishing.no/
http://www.nor-fishing.no/i-fjor-ble-studenter-ansatt-na-blir-studentdagen-gjentatt/
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Það verður gert með því að bjóða nemum í sjávarútvegstengdu námi á Sjávarútvegsráðstefnuna og halda 
m.a. sérstaka viðburði á ráðstefnunni fyrir nemendur“.  

 
 
Vinnufundur í júní 
Þann 11. júní var haldinn fyrsti vinnufundurinn með þátttakendum verkefnisins í Húsi sjávarklasans.  Á 
fundinn mættu 17 manns frá menntastofnunum, rannsóknastofnum og atvinnulífinu ásamt fulltrúa frá 
Sjávarútvegsráðstefnunni sem sátu allan fundinn eða hluta hans (viðauki 1). Í framhaldi af fyrsta 
vinnufundi var verkefnisstjóri í samskiptum við marga af þátttakendum varðandi frekari útfærslu á 
hugmyndum við undirbúning á næsta fundi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1.2. Þátttakendur á vinnufundi 
þann 11. júní í Húsi sjávarklasans. 

 
 
Vinnufundur í ágúst  
Þann 27. ágúst var haldinn annar vinnufundur verkefnisins í Húsi sjávarklasans.  Á fundinn mættu 7 
manns (viðauki 2) og var farið yfir ákveðin atriði er varðaði innihald skýrslu verkefnisins og undirbúning 
nemendaviðburða á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018. 
 

Tafla 1.1.   Ávinningur nema að sækja Sjávarútvegsráðstefnuna getur verið aukin þekking  á greininni 
og tengslamyndun.  
 
Þekking Afla þekkingar um íslenska sjávarútveg með að sækja erindi og skoða sýningarrými 

þjónustufyrirtækja. 
 

Samtal Samtal við forsvarsmenn í sjávarútveginum, koma á samböndum, afla upplýsinga 
um fyrirtækin og atvinnutækifæri í greininni.   
 

Nám Sérstakur viðburður fyrir nema þar sem miðlað er upplýsingum um námsleiðir. 
Nemar í sjávarútvegstengdu námi geta m.a. kynnt sitt nám fyrir yngri nemum og 
sjávarútveginum. 
 

Hittingur Á ráðstefnunni eru nemar frá öllum eða flestum skólum með sjávarútvegstengt nám 
og tækifæri er að funda eða koma á viðburðum um sameiginleg málefni. 
 

Kynna 
nemendaverkefni 

Möguleiki að kynna meistara- og doktorsverkefni eða önnur námsverkefni á 
ráðstefnunni. 
 

Verkefnavinna Þátttaka á ráðstefnunni getur verið hluti af námskeiði í hans skóla eða nýtt sem 
efnistök í verkefnum. 
 

 
1.3 Ávinningur 
 
Ávinningur nema að sækja ráðstefnuna 
Það að sækja Sjávarútvegsráðstefnuna getur nýst nemum vel við að afla almennrar þekkingar á 
sjávarútveginum, styrkja tengslamyndun og í sumum tilvikum einnig miðla til greinarinnar (tafla 1.1).  
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Ávinningur atvinnugreinarinnar 
Nemar njóta ekki eingöngu góðs af nemendavettvanginum. Atvinnulífið getur haft margvíslega not af 
honum; fá upplýsingar um rannsóknarverkefni, kynnt sína afurð/þjónustu og fengið upplýsingar um nám 
og framboð af vel menntuðu ungu fólki (tafla 1.2). Í tilfelli Sjávarútvegsráðstefnunnar eru nemendur 
framtíðarviðskiptavinir ráðstefnunnar. 
 

Tafla 1.2.   Ávinningur atvinnugreinarinnar af nemendavettvangi Sjávarútvegsráðstefnunnar. 
 
Upplýsingar um 
rannsóknaverkefni 

Sjávarútvegurinn fær upplýsingar um rannsóknaverkefni nemenda í háskólum og 
framhaldsskólum, niðurstöður sem greinin getur hugsanlega nýtt sér fyrir sinn 
atvinnurekstur. 
 

Staða 
sjávarútvegstengs- 
náms 

Atvinnugreinin fær upplýsingar um þörf á þarfagreiningu, stefnumótun, námsefni, 
aðstöðu til starfsnáms og vettvangsferða o.fl. Hvernig atvinnugreinin getur aðstoðað 
við að betrumbæta sjávarútvegstengt nám. 
 

Kynna afurð/þjónustu 
fyrir nemum 

Sjávarútvegsfyrirtæki og þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi fá tækifæri til að kynna sína 
starfsemi, afurð eða þjónustu fyrir nemum, hugsanlegum framtíðar leiðtogum í 
greininni. 
 

Framtíðar 
starfskraftur 

Sjávarútvegurinn hefur þörf á að ná til sín bestu nemendunum til að tryggja sem 
best farsæla þróun í greininni. Jafnvel ráða til sín nema sem eru að ljúka námi á 
staðnum, Sjávarútvegsráðstefnunni.   
 

Framtíðar 
ráðstefnugestir 

Ávinningur Sjávarútvegsráðstefnunnar er að hún er kynnt fyrir nemendum, 
framtíðarviðskiptavinum ráðstefnunnar. 
 

 
 

2. Sjávarútvegstengt nám 
 
2.1 Framhaldsskólanám 
 
Fisktækniskóli Íslands3 
Í Fisktækniskólanum skiptist námið í grunnám og framhaldsnám.  Í grunnnáminu eru yfirleitt ungir 
nemar, en þeir geta hafið nám þegar 16 ára aldri er náð.  Í framhaldsnáminu eru þrjár sjávarútvegstengdar 
brautir;  Marel vinnslutækni, Gæðastjórnun og Netagerð (tafla 2.1). 
 
Tækniskólinn 
Við Tækniskólann er sjávarútvegstengda námið í Skipstjórnarskólanum4 og Véltækniskólanum5. Við 
Skipstjórnarskólann eru kennd öll stig skipstjórnar A, B, C og D og eru nemendur um 20 á námstigi C 
og D. Við Véltækniskólann eru kennd öll stig vélstjórnar A, B, C og D og 30 nemar á námsstigi C og 
D.    
 
Framhaldskólar með fisktækninám 
Framhaldskólar sem hafa verið að útskrifa fisktækna eru; Menntaskólinn á Tröllaskaga6, 
Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra og Framhaldsskólinn í Austur – Skaftafellssýslu. Gert er ráð fyrir 
að fleiri framhaldsskólar taki að sér að útskrifa fisktækna á næstu árum.   Í Fjölbrautarskóla Norðurlands 
vestra útskrifuðust 10 nemar í vor,  Framhaldsskólinn í Austur – Skaftafellssýslu útskrifaði 6 nema og 
Menntaskólinn á Tröllaskaga var með 20 útskriftarnema í fisktækni.  
 
 
                                                      
3 https://www.fiskt.is/  
4 https://tskoli.is/skoli/skipstjornarskolinn/  
5 https://tskoli.is/skoli/veltaekniskolinn/  
6 https://www.mtr.is/is/namid/namsbrautir  

https://www.fiskt.is/
https://tskoli.is/skoli/skipstjornarskolinn/
https://tskoli.is/skoli/veltaekniskolinn/
https://www.mtr.is/is/namid/namsbrautir
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Aðrir framhaldsskólar 
Vélstjórn/vélvirkjun og/eða rafvirkjun er kennd við Fjölbrautarskóla Suðurnesja7, Fjölbrautarskóla 
Norðurlands vestra8, Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum9, Menntaskólann á Ísafirði10, 
Verkmenntaskólinn á Akureyri11 og Verkmenntaskóla Austurlands12.   Hér er um að ræða fyrstu áfanga 
í vélstjórn/vélvirkjun. Í mörgum skólum er einnig kennd rafvirkjun, en störfum fyrir rafvirkja hefur 
fjölgað í sjávarútvegsfyrirtækjum með aukinni tæknivæðingu.  Stærsti hluti nema í vélstjórn/vélvirkjun 
og rafvirkjun fer að vinna í öðrum atvinnugreinum en sjávarútvegi að loknu námi. Skipstjórn A og B er 
kennd við Menntaskólann á Ísafirði13.   
 
Framboð nema 
Úr framhaldsskólum er nær eingöngu nemar úr Fisktækniskóla Íslands sem hafa sótt 
Sjávarútvegsráðstefnuna undanfarin ár. Gera má ráð fyrir mesta framboði nema úr sjávarútvegstengdu 
námi komi frá Fisktækniskóla Íslands og Tækniskólanum og jafnvel í einhverju mæli úr framhaldskólum 
með fisktækninám.  Úr Fisktækniskólanum getur framboðið verið 35 nemar og 50 nemar úr 
Tækniskólanum (tafla 2.1).  Gera má ráð fyrir að aðeins hluti þessara nema sæki 
Sjávarútvegsráðstefnunna og mikill breytileiki getur verið í fjölda á milli ára. 
 

Tafla 2.1. Námsleiðir og fjöldi nema í sjávarútvegstengdu námi í framhaldsskólum.  
Skóli Námsleið Fj. nema 
Fisktækniskóli Íslands Marel vinnslutækni 

Gæðastjórnun 
Netagerð 

10 
15 
10 

Tækniskólinn Skipstjórnarskólinn, skipstjórn C og D 
Véltækniskólinn, vélstjórn C og D 

20 
30 

 
 
2.1 Háskólanám 
 
Háskólinn á Akureyri 
Sjávarútvegsfræðinám14 við Háskólann á Akureyrir hófst árið 1990 og er búið að útskrifa 235 nema frá 
brautinni.  Aðsókn í skólann hefur verið mjög breytileg á milli tímabila en góð nú á síðustu árum (mynd 
2.1). Skólinn útskrifar einnig meistara- og doktorsnema sem í einhverjum tilvikum taka 
sjávarútvegstengd verkefni.  
 
Háskóli Íslands 
Við Háskóla Íslands er engin sjávarútvegstengd námsleið í grunnnámi við skólann. Kennt er 
sjávarútvegstengt efni í einstökum námskeiðum s.s. í verkfræði, matvælafræði og líffræði. Unnið er að 
því að koma á meistaranámi í sjávarútvegsfræðum í samstarfi við Háskólann á Akureyri og er stefnt að 
því að það hefjist 2019. Gert er ráð fyrir að það munu að mestu vera erlendir nemar sem sækja námið. 
Skólinn útskrifar einnig meistara- og doktorsnema sem í einhverjum tilvikum taka sjávarútvegstengd 
verkefni. 
 
Háskólinn í Reykjavík 
Háskólinn í Reykjavík er með eina sjávarútvegstengda námsbraut, diplómanámið Haftengd nýsköpun15. 
Færri nemar hafa sótt námsbrautina en væntingar voru um en stefnt er að 20 nemum (tafla 2.2). Skólinn 
útskrifar einnig meistara- og doktorsnema sem í einhverjum tilvikum taka sjávarútvegstengd verkefni. 
 
                                                      
7 https://fss.is/index.php/namid/brautir  
8 http://www.fnv.is/is/namid/grunndeildir-og-idnnamsbrautir  
9 https://www.fiv.is/is/namid/namsbrautir  
10 http://www.misa.is/namid/velstjorn_a_og_b_nam/  
11 https://www.vma.is/  
12 https://www.va.is/is/namid/namsbrautir  
13 http://www.misa.is/namid/skipstjorn_a_og_b/  
14 https://www.unak.is/is/namid/namsframbod/grunnnam/sjavarutvegsfraedi  
15 https://www.ru.is/grunnnam/haftengd-nyskopun/  

https://fss.is/index.php/namid/brautir
http://www.fnv.is/is/namid/grunndeildir-og-idnnamsbrautir
https://www.fiv.is/is/namid/namsbrautir
http://www.misa.is/namid/velstjorn_a_og_b_nam/
https://www.vma.is/
https://www.va.is/is/namid/namsbrautir
http://www.misa.is/namid/skipstjorn_a_og_b/
https://www.unak.is/is/namid/namsframbod/grunnnam/sjavarutvegsfraedi
https://www.ru.is/grunnnam/haftengd-nyskopun/
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Mynd 2.1. Fjöldi nemenda í sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri eftir árgöngum sem hafa lokið námi eða 
er í námi (heimild: Háskólinn á Akureyri).  
 
Háskólasetur Vestfjarða 
Við Háskólasetur Vestfjarða eru tvær námsbrautir á framhaldsstigi og útskrifa nema með meistaranám 
í samstarfi við Háskólann á Akureyri; Haf- og strandsvæðastjórnun16 og Sjávartengd nýsköpun17.   
Meistaranám í Sjávarbyggðafræði18 hefst á árinu 2019.   Háskólasetur Vestfjarða hefur útskrifað 120 
nemendur aðallega erlenda nema.  
 
Framboð nema 
Það má gera ráð fyrir að u.þ.b. 70 nemar séu skráðir á sjávarútvegstengdar námsbrautir í grunnnámi á 
háskólastigi (tafla 2.2).   Til viðbótar koma nemar sem stunda meistara- og doktorsnám þar sem tekið er 
fyrir sjávarútvegstengd verkefni. Stór hluti af þessum nemum eru erlendir, skilja ekki íslensku og geta 
því aðeins hlutstað á erinda í málstofum sem eru túlkaðar eða erindi sem eru flutt á ensku. Gróflega má 
áætla að framboð nema úr háskólum sem stunda sjávarútvegstengt nám séu vel rúmlega 100 en mikill 
breytileiki kann þó að vera á milli tímabila. Til viðbótar eru síðan háskólanemar sem sækja einstök 
námskeið í sjávarútvegstengdum greinum og aðrir nemar sem hafa áhuga á að kynna sér sjávarútveg 
sem hugsanlegan framtíðar atvinnuvettvang.  

 
Tafla 2.2. Námsleiðir og fjöldi nema í sjávarútvegstengdu námi í háskólastigi.  
Skóli Námsleið Fj. nema 
Háskólinn á Akureyri Sjávarútvegsfræði, grunnám 

Meistara- og doktorsnám 
70 
< 5 

Háskóli Íslands Meistara- og doktorsnám  < 10 
Háskólinn í Reykjavík Haftengd nýsköpun 

Meistara- og doktorsnám 
< 10 
Fáir 

Háskólasetur Vestfjarða Meistaranám í Haf- og strandsvæðastjórnun 
Meistaranám í sjávartengdri nýsköpun 

50 
< 5 

 
 
 

                                                      
16 https://www.uw.is/hafogstrand/ 
17 https://www.uw.is/sjavartengd_nyskopun/  
18 https://www.uw.is/sjavarbyggdafraedi/  

https://www.uw.is/hafogstrand/
https://www.uw.is/sjavartengd_nyskopun/
https://www.uw.is/sjavarbyggdafraedi/
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3. Markhópar, samskipti og kynning 
 
3.1 Markhópar 
 
Aðgreining á markahópum 
Upphaflegt markmið verkefnisins var að ,,Miðla upplýsingum, þekkingu og auka samskipti og samstarf 
á milli menntastofnanna og sjávarútvegs“. Niðurstaðan í verkefninu er að það þurfi að vera með þrjá 
markhópa: 

a. Nemendavettvang fyrir eldri nemendur (kafli 4). 
b. Nemendavettvang fyrir yngri nemendur. 
c. Menntavettvang (kafli 5). 

 
Nemendavettvangur fyrir eldri nema 
Markhópurinn er fyrst og fremst háskólanemar og nemar í efri bekkjum framhaldsskóla (tafla 3.1).  Á 
ráðstefnunni eru m.a. vínveitingar og hluti nemenda eru undir 20 ára aldri, sérstaklega í 
framhaldsskólum og jafnvel í einhverjum tilvikum háskólanemar. Mikilvægt er að forsvarsmenn skóla 
verði upplýstir um vínveitingar innan ráðstefnunnar á fyrri ráðstefnudegi og þegar um er að ræða yngri 
nemendur er eðlilegt að með hópnum fylgi fulltrúi frá viðkomandi skóla sem tekur ábyrgð á sinum 
nemum.   
 

Tafla 3.1. Markhópur nemenda á Sjávarútvegsráðstefnuna úr framhaldsskólum og háskólum. 
• Háskólar: Markhópur eru allir nemendur sem stunda sjávarútvegstengt nám og aðrir nemendur sem hafa 

áhuga að kynna sér sjávarútveginn. 
• Framhaldsskólar: Markhópur eru nemar sem eru á seinnihluta síns náms: 

o Fisktækniskólinn: Eldri nemendur sem eru að ljúka grunnámi og allir nemar í framhaldsnámi í 
gæðastjórnun, netagerð og Marel vinnslutækni.  

o Tækniskólinn:  Eldri nemar á seinni stigum skipstjórnar og vélstjóra/vélstjórnar náms.  
o Aðrir framhaldsskólar: Eldri nemendur í fisktækninámi og öðrum sjávarútvegstengdum 

námsleiðum. 

 
Nemendavettvangur fyrir yngri nema 
Niðurstaðan er að nemendur grunnskóla eru ekki markhópur fyrir Sjávarútvegsráðstefnuna, nema þá 
inna á afmarkaða hluta hennar undir eftirlit og leiðsögn forsvarsmanns skólans og þá í samráði við 
Sjávarútvegsráðstefnuna. Nemendur í grunnskólum og neðri bekkjum framhaldsskóla hafa vart náð 
nægilegum þroska til að sækja Sjávarútvegsráðstefnuna.  Hugmyndir eru þó um að þeir geti sótt ákveðna 
viðburði t.d. nemendaviðburði og skoðað sýningarrými seinni ráðstefnudag.  
 
Menntavettvangur 
Markhópur menntavettvangsins eru skólastjórar, kennarar og námsráðgjafar í menntatofnunum, 
menntamálamálaráðuneytið og stofnanir þess og mannauðsstjórar og aðrir forsvarsmenn í  
sjávarútveginum (tafla 3.2). Hlutverk menntavettvangsins er eins og markmið þessa verkefnis að ,,Miðla 
upplýsingum, þekkingu og auka samskipti og samstarf á milli menntastofnanna og sjávarútvegs“. Lögð 
verði áhersla á að þessi vettvangur miðli upplýsingum til þeirra sem leiðbeina nemum í grunnskólum og 
yngri stigum framhaldskóla, námsráðgjöfum og kennurum. Þeir miðli til nemenda upplýsingum um 
sjávarútveg og kynni greinina sem áhugaverðan valkost til að mennt sig innan og starfa við í framtíðinni.  
 

Tafla 3.2. Markhópur á menntavettvanginn á Sjávarútvegsráðstefnunni. 
• Náms- og starfsráðgjafar: Mikilvægt er að þeir séu með góðar upplýsingar um atvinnugreinina, 

atvinnutækifæri í sjávarútvegi og námsleiðir. Lykilstarfsmenn við að leiðbeina nemum um námsval.  
• Skólastjórar og kennarar:  Skólastjórar og kennarar í grunnskólum og almennu námi í framhaldskólum eru 

mikilvægir til að miðla til nemenda eins og námsráðgjafar. Koma skilaboðum um verkefni sem 
atvinnugreinin getur komið til aðstoðar að betrumbæta eða koma í framkvæmd.  

• Ráðuneyti og stofnanir:   Mikilvægir þátttakendur, sérstaklega þegar fjallað er um stjórnsýsluna, gerð 
námsefnis, námsleiðir, þarfagreiningar á námsframboðum og stefnumótun í námi fyrir sjávarútveginn.  

• Hagsmunaaðilar:  Fyrirtæki, samtök, stéttafélög og fleiri.  Mikilvægir þátttakendur þegar tekið er fyrir nám 
og skilgreina þörf á menntuðu starfsfólki fyrir sjávarútveg.  
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3.2 Framboð nema og boðsmiðar  
 
Fjöldi nemenda á fyrri ráðstefnum 
Á árunum 2015-2017 sóttu að meðaltali 50-60 nemar Sjávarútvegsráðstefnuna mest háskólanemar, 
aðallega frá Háskólanum á Akureyri. Ákveðnum fjölda nema hefur árlega verið boðið á ráðstefnuna, og 
sumir þeirra með vinnuframlag aðrir hafa fengið verulegan afslátt á ráðstefnugjöldum.   
 
Aðgangsstýring og boðsmiðar 
Í Noregi skipta nemendur hundruðum sem mæta á Nor-Fishing og Aqua-Nor.  Þar geta nemendur skráð 
sína þátttöku frítt á netinu19 og því takmörkuð aðgangsstýring.  Það sem gera má ráð fyrir takmörkuðu 
fjármagni til að greiða boðsmiða verður farin sú leiða vera með aðgangsstýring fyrir nemendur. Hvaða 
nemendur mæta og nýta sér boðsmiða er ákveðið af hverjum skóla fyrir sig. Þegar um er að ræða 
nemendur yngri en 20 ára í hópnum verði gert ráð fyrir að einn boðsmiðanna verði nýttur fyrir kennara 
(tafla 3.3). 
 

Tafla 3.3. Yfirlit yfir aðila sem geta fengið boðsmiða á Sjávarútvegsráðstefnunni 
Boðsmiðar á Sjávarútvegsráðstefnunni  
• Nemar í sjávarútvegstengdu námi í framhaldsskólum. 
• Nemar í sjávarútvegstengdu námi í háskólum. 
• Nemar í almennu námi í framhalds- og háskólanámi valdir af viðkomandi skóla. 
• Einn kennari með nemendahópi þegar nemar eru yngri en 20 ár. 
 
Framtíðar markhópur með boðsmiða 
• Námsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum. 
• Kennarar í grunn- og framhaldsskólum. 

 
Niðurstaða í verkefninu er að mikilvægt er að bjóða námsráðgjöfum og kennurum úr grunn- og 
framhaldsskólum á ráðstefnuna þar sem um er að ræða mikilvæga tengiliði til að miðla til nemenda 
upplýsingum um sjávarútveg og sjávarútvegstengt nám (tafla 3.3). Það er utan þessa verkefnis og ef að 
því á að verða þarf að afla sérstakra styrktaraðila til að fjármagna boðsmiða til námsráðgjafa og kennara 
(kafli 7.2).   
 
Skipting boðsmiða 
Gert er ráð fyrir að boðsmiðum verið skipta jafnt á milli háskóla og framhaldsskóla. Vinnslustöðin 
styrkir nemendaviðburð á þessu ári sem gefur okkur kost á að bjóða 70 nemendum á 
Sjávarútvegsráðstefnuna 2018.  Lagt var til að skipting boðsmiða fyrir einstaka skóla á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 skv. töflu 3.4.  
 

Tafla 3.4. Tillaga að skipting 
boðsmiða fyrir einstaka skóla á árinu 
2018.   
 Fj. boðsmiða 
Háskólinn á Akureyri 21 
Háskóli Íslands 7 
Háskólasetur Vestfjarða 7 
Háskólinn í Reykjavík 4 
Tækniskólinn 7 
Fisktækniskólinn 14 
Aðrir framhaldsskólar 10 

 
Fjöldi nema sem verður hægt að bjóða á næstu árum miðast við þá styrkupphæð sem er eyrnamerkt 
nemendavettvanginum (kafli 7.2).  Við skiptingu boðsmiða á næstu árum verði m.a. haft til viðmiðunar 
hlutfalla nema í sjávarútvegstengdu námi í einstökum skólum. Boðsmiðar á hvern skóla miðast við 
hlutfall af heildarfjölda nema sem stunda sjávarútvegstengt nám í háskóla eða efri bekkjum 
framhaldsskóla. Hér er miðað við fullt nám í sjávarútvegstengdu námi en ekki þátttaka í einstökum 
námskeiðum. 
 
                                                      
19 http://www.nor-fishing.no/brobygging-mellom-studenter-og-naeringen-pa-arets-nor-fishing/  

http://www.nor-fishing.no/brobygging-mellom-studenter-og-naeringen-pa-arets-nor-fishing/
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Þeir sem nýta ekki boðsmiða 
Skólar þurfa að skila inn listum yfir fjölda nemenda fyrir ráðstefnu; nöfn nemenda sem mæta frá hverjum 
skóla.  Ef skóli nýtir sér ekki boðsmiða fyrir tímafrest eða nemendum fækkar á listanum fyrir ráðstefnu 
verði ónýttum miðum dreift á skóla skv. hlutfallaskiptingu (tafla 3.4).  Í tilfellum sem boðsmiðar skóla 
eru færri en nemendur sem hafa áhuga að mæta gætu nemar unnið að því að afla styrktaraðila (kafli 7.2).  
 
3.3 Samskiptin og upplýsingamiðlun 
 
Árlegur fundur 
Komið verður á  föstum formlegum samskiptum á milli menntastofnanna  og Sjávarútvegsráðstefnunnar.  
Starfsmaður ráðstefnunnar hefur verkstjórn á þeim samskiptum, boðar til fundar með dagskrá.   
 

 
Mynd 3.1. Samskipti og hlutverk tengiliða er varðar skipulagningu og framkvæmd Sjávarútvegsráðstefnunnar.  
 
Tengiliðir nemenda- og menntavettvangs 
Skipaðir verði tengiliðir í hverjum skóla vegna nemenda- og menntavettvangs (tafla 3.5) og hlutverk 
þeirra verði að: 

a. Efnistök og skipulaga: Vera þátttakendi á fundum þar sem farið verður yfir efnistök á 
nemendavettvanginum og menntavettvanginum og skipa fulltrúa í starfshóp til að taki þátt í 
skipulagningu. 

b. Fjöldi boðsmiða: Gefi upp áætlaðan fjölda nema sem hugsanlega kunna að mæta á 
ráðstefnuna og ákveða með starfsmanni Sjávarútvegsráðstefnunnar fjölda boðsmiða á hvern 
skóla.  

c. Nemendalisti: Senda lista yfir nema sem nýta sér boðsmiða til ráðstefnuþjónustu áður en 
ráðstefnan hefst.   

d. Keppa um verðlaun: Kynna framúrstefnuverðlaun Sjávarútvegsráðstefunnar og hvetja 
nemendur til að senda inn hugmynd (sjá kafla 6.1).  

e. Önnur verkefni: Samtímis er hægt að fara yfir önnur mál sem lagt er til hverju sinni.   
 

Tafla 3.5. Tengiliðir menntastofnanna við Sjávarútvegsráðstefnuna vegna menenda- og 
menntavettvangs.  
Menntastofnun Nafn Starfsheiti Netfang 
Háskólinn á Akureyri Guðrún Arndís Jónsdóttir Forstöðumaður Sjávarútvegsmiðstöðvar HA gudruna@unak.is  
Háskóli Íslands Freydís Vigfúsdóttir  Sérfræðingur freydisv@hi.is  
Háskólasetur Vestfjarða Catherine Chambers  Fagstjóri Háskólasetur Vestfjaðra cat@uw.is  
Háskólinn í Reykjavík Ásgeir Jónsson Umsjónarmaður Haftengd nýsköpun asgeirjo@ru.is  
Tækniskólinn Jón Hjalti Ásmundsson  Sérfræðingur joh@tskoli.is  
Fisktækniskólinn Ásdís Vilborg Pálsdóttir Verkefnisstjóri asdis@fiskt.is  

  
Tengiliðir námsverkefna    
Til að fá upplýsingar um meistara- og doktorsverkefni og önnur áhugaverð námsverkefni í háskólum og 
framhaldsskólum verði skipaðir tengiliðir í háskólum og framhaldskólum (tafla 3.5).  Tengiliðirnir senda  
lista til starfsmanns Sjávarútvegsráðstefnunnar í byrjun hvers árs. Þar verði að finna heiti námsverkefnis, 

mailto:gudruna@unak.is
mailto:freydisv@hi.is
mailto:cat@uw.is
mailto:asgeirjo@ru.is
mailto:joh@tskoli.is
mailto:asdis@fiskt.is
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nafn nema og stutt lýsing eða útdráttur verkefnis. Jafnframt verði kynnt námsverkefni sem koma til 
greina til kynningar á næstu árum.  Við kynningum á þessum verkefnum verði hugsanlega hægt að fara 
eftirfarandi leiðir:  

a. Nemi fengi að kynna sitt verkefni í fullri lengd (10-20 mín) eða sem örerindi í almennum 
málstofum sem stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar skipuleggur (kafli 6.1). 

b. Kynnt sem erindi í fullri lengd eða sem örerindi á nemendavettvanginum eða 
menntavettvanginum. 

c. Kynnt sem veggspjald og jafnvel samhliða sem örerindi á ákveðinn málstofu sem efnið myndi 
geta fallið undir (kafli 4.2). 

 
 
3.4 Kynning á viðburðum 
 
Sjávarútvegsráðstefnan 
Ráðstefnan mun nota sömu miðla til að kynna nemenda- og menntavettvanginn og eru notaðir til að 
kynna aðra viðburði (tafla 3.6).  Nemendaviðburður á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 voru fyrst kynnir 
um haustið en á næstu árum er gert ráð fyrir að hefðbundnu ferli á kynningu.  Gert verður grein fyrir 
nemendavettvanginum í dagskrá, kynningarblaði ráðstefnunnar og ráðstefnuhefti og öðrum miðlum 
(tafla 3.6).   
 

Tafla 3.7. Sjávarútvegsráðstefnan kemur til með að nota m.a. eftirtaldar leiðir til að kynningar á nemenda- og 
menntavettvangi á næstu árum. 
Reglulega Fréttir á vef ráðstefnunnar (https://sjavarutvegsradstefnan.is)  

 
Reglulega Með fréttabréfum sem ráðstefnan sendir reglulega frá sér til aðila í sjávarútvegi og menntastofnana. 

 
Reglulega Kynning á  Facebook síðu Sjávarútvegsráðstefnunnar 

 
Maí Yfirlit yfir efnistök nemendaviðburða birtast í dagskrádrögum sem kom út um vorið, kynnt í fréttabréfi og á vef 

ráðstefnunnar. 
 

September Endanleg dagskrá sem birtist í september og er kynnt á vef ráðstefnunnar og fréttabréfi.  
 

Október Kynningarblaði sem kemur út mánuði fyrir ráðstefnu þar sem verður að finna dagskrá og nákvæmari lýsingu 
á viðburðinum. Prentuðu eintaki dreift með Viðskiptablaðinu og einnig dreift rafrænu eintaki með fréttabréfi. 
 

Nóvember Ráðstefnuhefti sem kemur út viku fyrir ráðstefnu, birt á vef ráðstefnunnar, með fréttabréfi og prentuðu eintaki 
afhent í ráðstefnustað.   
 

 
Menntastofnannir 
Starfsmenn skóla geta kynnt nemenda- og menntavettvang Sjávarútvegsráðstefnunnar fyrir nemendum 
með eftirtöldu leiðum:  

• Skipuleggja einstök námskeið innan skólans þannig að ráðstefnan eða málstofur verið nýtt sem 
hluti af náminu.  

• Fá kennara sem kenna sjávarútvegstengt nám til að kynna Sjávarútvegsráðstefnuna í sínum 
kennslutímum og tölvupóstum til nemenda.  Almennur dreifipóstur skilar sér oft illa til 
nemenda.  

 
Nemendafélög verði einnig nýtt til að kynna ráðstefnuna s.s. á facebook síðum félaganna. 
 
Atvinnulífið 
Menntanet sjávarútvegsins sem var að finna á vef Samtak fyrirtækja í sjávarútvegi var notað til að kynna 
námsefni og nám.  Menntanetið hefur legið niðri í ákveðinn tíma en vonast et til að það verði fljótlega 
tekið í notkun aftur og þar verði m.a. hægt að kynna nemendavettvang Sjávarútvegsráðstefnunnar.  
 
 
 

https://sjavarutvegsradstefnan.is/
https://www.facebook.com/sjavarutvegsradstefnan/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2017/10/Sja%CC%81varu%CC%81tvegsra%CC%81%C3%B0stefnan_lokaskjal5.pdf
https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2017/11/Sj%C3%A1var%C3%BAtvegsr%C3%A1%C3%B0stefnan-2017-LOW.pdf
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4. Nemendavettvangur 
 
4.1 Þátttakendur  
 
Ráðstefnan ekki sniðin beint að nemendum 
Fram að þessu hefur markhópur Sjávarútvegsráðstefnunnar verið  atvinnugreinin og efnistök því tekið 
mið af því. Þeir nemendur sem hafa nægilega þroska og þekkingu til að geta hagnýtt sér það sem fram 
kemur á ráðstefnunni eru háskólanemar og eldri nemendur í efri bekkjum framhaldsskóla. Það hafa 
einnig fyrst og fremst verið þessir nemar sem hafa sótt ráðstefnuna fram að þessu.  
 
Markhópurinn  
Með að vera með sérsniða viðburði fyrir nemendur úr háskólum og efri bekkjum framhaldsskóla er hægt 
að auka áhuga nemenda og menntastofnanna á Sjávarútvegsráðstefnunni.  Nemendur í grunnskólum og 
neðri bekkjum framhaldsskóla hafa vart náð nægilegum þroska til að sækja Sjávarútvegsráðstefnuna, en 
gætu þó hugsanlega sótt ákveðna viðburði seinni ráðstefnudaginn undir leiðsögn og eftirliti kennara 
viðkomandi skóla (kafli 3.1).    
 
4.2 Hugmyndir að nemendaviðburðum 
 
Nemendaviðburðir 
Það eru mörg tækifæri fyrir nemandaviðburði á Sjávarútvegsráðstefnunni (mynd 4.1). Hægt er að vera 
með sérstakar nemendamálstofur, hraðstefnumót, gefa nemendum möguleika að vera með veggspjöld 
og sýningarrými og verðlauna bestu nemendaverkefnin svo nokkuð sér nefnt.  
 
Í sjávarútvegssýningunni Nor-Fishing í Noregi20 er nemendum boðið til sérstakrar samkomu með 
veitingum ásamt sýnendum.  Í tilfelli Sjávarútvegsráðstefnunnar eru veitingar inn í ráðstefnugjöldum og 
jafnframt hefur banki verið með móttöku seinnihluta fimmtudagsins. Það er því ekki þörf á sérstökum 
veitingum fyrir nemendur á Sjávarútvegsráðstefnunni. 
 

 
Mynd 4.1. Yfirlit yfir hugmyndir á hugsanlegum viðburðum á nemendavettvangi Sjávarútvegsráðstefnunnar. 
 
 
Nemendamálstofa 
Á vegum nemendavettvangsins yrði haldin sérstök nemendamálstofa á Sjávarútvegsráðstefnunni á 
hverju ári. Efnistök í málstofum nemendaviðburða gætu m.a. verið; atvinnutækifæri, starfsframi, 
námsleiðir, stuðningur við frumkvöðla og upplýsingar um sjávarútveginn og annað efni sem gæti 
gagnast nemendum (tafla 4.1). 
 
 
                                                      
20 http://www.nor-fishing.no/i-fjor-ble-studenter-ansatt-na-blir-studentdagen-gjentatt/  

http://www.nor-fishing.no/i-fjor-ble-studenter-ansatt-na-blir-studentdagen-gjentatt/


 

 
 

13 

Tafla 4.1.  Hugmyndir um efnistök á nemendamálstofum. 
Viðburður Lýsing 
Atvinnutækifæri Farið er yfir sérhæfð störf í sjávarútvegi, hvað þekkingu og færni er þörf á í framtíðinni, þróunina 

sem atvinnugreinin stendur frammi fyrir og atvinnutækifæri fyrir ungt fólk í sjávarútveginum. 
Upplýsa nemendur um þörf á sérhæfðum hátæknivæddum störfum og tiltölulega háum launum.  
     

Starfsframi Forsvarsmenn og fagaðilar úr sjávarútvegi haldi erindi byggt á sinni reynslu og hvernig námið hafi 
reynst þeim. 
 

Námsleiðir Hvað námsleiðir eru í boði fyrir nemendur sem ætla að vinna í sjávarútveginum. 
  

Stuðningur við 
frumkvöðla 

Kynna stuðningskerfi þar sem nemendur geta sótt um styrki fyrir þau verkefni sem þeir hafa hug á 
að vinna. 
 

 
Kynning á nemendaverkefnum 
Á hverju ári eða reglulega verði ein málstofa þar sem nemendaverkefni eru kynnt. Valið yrðu úr 
verkefnum og einn aðili úr matshópi gæfi yfirlit yfir öll sjávarútvegstengd meistara- og doktorsverkefni 
og önnur áhugaverð nemendaverkefni í háskólum og framhaldsskólum.  Bestu verkefnin fengju síðan 
sérstaka kynningu af þeim nemanda eða nemendum sem framkvæmdu rannsóknina.  Málstofan hefði 
mun breiðari markhóp en eingöngu nemendur. Hér er nemendur að miðla til atvinnugreinina sem fengi 
þá gott yfirlit yfir þær rannsóknir og verkefni sem væri verið að vinna í skólum með sjávarútvegstengt 
nám.   
 
Veggspjöld 
Oft eru veggspjöld á ráðstefnum þar sem niðurstöður rannsókna eru kynntar.  Meistara- og 
doktorsnemum verði gefinn kostur á að vera með veggspjöld á Sjávarútvegsráðstefnunni til að kynna 
niðurstöður sinna rannsóknaverkefna. Jafnframt verði öðrum nemendum einnig gefinn kostur á að  
kynna sjávaraútvegstengd verkefni sem þeir hafa unnið. Varðandi útfærslu og framkvæmd væri hægt að 
hafa eftirfarandi í huga og þá mismunandi eftir árum:  

a. Gefa verðlaun fyrir besta veggspjaldið og niðurstöður nemendaverkefna væru kynntar í lok 
ráðstefnu. 

b. Gefa möguleika að vera með örerindi á almennri málstofu sem félli undir viðfangsefni 
veggspjalds. 

c. Sérstök málstofa eingöngu með örerindum þar sem niðurstöður væru kynntar og í framhaldinu 
sérstök kynning nema við veggspjöld og fyrirspurnum svarað.   

 
Það þarf að hafa í huga að því fylgir ákveðinn kostnaður fyrir Sjávarútvegsráðstefnuna að gefa 
nemendum kost á að vera með veggspjöld.  Ráðstefnan þarf að greiða fyrir þá fermetra sem notaðir yrði 
fyrir veggspjöld og leiga standa til að líma veggspjöldin á.  
 
Hraðstefnumót  
Nemum yrði gefið tækifæri á að eiga stefnumót við forsvarsmenn í sjávarútveginum. Slík stefnumót 
þekkjast vel erlendis. Framkvæmdin yrði sú að hámarki væri 8 nemar í hverjum hópi og hægt yrði að 
fara eftirfarandi leiðir: 

a. Forsvarsmenn í sjávarútvegi dvelja í ákveðinn tíma hjá hverjum hópi, svar spurningum nema í 
ákveðinn tíma og fara síðan til næsta nemendahóps. Í hverjum hópi yrði nemendur úr sem 
flestum skólum. 

b. Nemar geta valið viðfangsefni, hóp, einn eða fleiri. Hér gætu nemar valið það sem þeir hafa 
mestan áhuga að kynna sér.  

c. Nemar óskuðu eftir að hitta ákveðinn forsvarsmann sjávarútvegsfyrirtæki eða 
þjónustufyrirtækis þar sem ákveðið málefni væri tekið fyrir, maður á mann. 

 
Í tilfelli leiðar b og c þyrftu nemar að vera búnir að ákveða hóp eða viðmælanda áður en ráðstefnan hefst 
og skrá sig á netinu.  Hér gæti sú staða komið upp að nemi fengi ekki að ræða við þann aðila sem stefnt 
var að.  
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Viðmælendur við nemendur gætu verið fulltrúar frá sjávarútvegfyrirtæki (s.s. Samherja, HB Grandi, 
Brim….), hátæknifyrirtæki, framleiðandi búnaðar fyrir vinnslur (s.s. Marel, SkaginnX3, Vélfag, 
Völku..), hugbúnaðarfyrirtæki (s.s. Wise, Marel..), rannsóknastofnun (s.s. Hafrannsóknastofnun og 
Matís..), flutningsfyrirtæki (s.s. Eimskip, Samskip, Icelandair cargo..) o.s.frv. 
 
Stefnt skal að því að hafa hraðstefnumótið fyrri daginn á Sjávarútvegsráðstefnunni. Á hraðstefnumótinu 
kynnast nemar forsvarsmönnum í sjávarútvegi og eiga því auðveldara með að ná samtali aftur með þeim 
á seinni degi ráðstefnunnar.  
 
Nemendaverkefni verðlaunað 
Það getur verið töluverður ávinningur fyrir atvinnugreinina að fá nemendur til að vinna meistara- og 
doktorsverkefni innan sjávarútvegs.  Ef farin yrði sú leið að verðlauna bestu nemendaverkefnin þarf að 
afla styrktaraðila eins og t.d. í tilfelli framúrstefnuhugmyndar sem Tryggingarmiðstöðin styrkir. Árlegna 
yrði t.d. veitt verðlaun: 

a. Besta doktorsverkefnið. 
b. Besta meistaraverkefnið. 
c. Önnur námsverkefni, verkefni úr grunnámi háskóla og framhaldsskólum og  

nýsköpunarhugmyndir sem verða til á þessum vettvangi   
 
Hér þyrfti að skipa vinnuhóp með fulltrúum úr háskólum/rannsóknastofnunum/framhaldsskólum sem 
legðu mat á verkefnin og veldu þau bestu.  Verðlaunin væri hægt að afhenda á nemendaviðburðum eða 
opnunarmálstofu Sjávarútvegsráðstefnunnar.   Það væri einnig hægt að fara þá leið að láta nemendur 
sækja um og veita bestu verkefnum verðlaun. Þessi hugmynd þarfnast frekari úrvinnslu og ekki minnst 
fjármögnunar.  
 
Sýningarrými 
Skólum og nemendum í sjávarútvegstengt námi hefur verið gefinn kostur á að vera með sýningarrými á 
fyrri Sjávarútvegráðstefnum en það hefði þó oft mátt leggja meiri vinnu í skipulag og framkvæmd. Við 
notkun sýningarrýmis á næstu árum verði m.a. haft til viðmiðunar: 

a. Kynna námsleiðir fyrir nemendum – Eldri nemar leiðbeina yngri nemum. 
b. Kynna atvinnulífinu sjávarútvegstengt nám og verkefni unnin af nemum. 
c. Kynna verðlaunuð nemendaverkefni.  

 
Gert er ráð fyrir að allir skólar sem vilja taka þátt verði í sameiginlegu sýningarrými.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 4.2. Nemendur í sjávarútvegs-
tengdu námi hafa haft aðgang að 
sýningarrými á síðustu árum og á 
myndinni má sjá sýningarrými nemenda 
á Sjávarútvegsráðstefnunni 2017.  

 
 
Stefnumót nema  
Á Sjávarútvegsráðstefnuna mæta nemar frá öllum eða flestum skólum með sjávarútvegstengt nám á 
háskóla- og framhaldskólastigi. Það er því tækifæri fyrir nemendur að koma á formlegum fundum þar 
sem m.a. hægt er að taka fyrir: 
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a. Sameiginleg hagsmuna- og áhugamál.  
b. Koma á framfæri ábendingum um efnistök og skipulag nemendaviðburða og annarra viðburða 

á Sjávarútvegsráðstefnunni.  
 
Ef af þessum viðburði yrði er eðlilegt að nemendur hafi frumkvæði að koma honum á, ef á ráðstefnustað, 
þá í samráði við starfsmann Sjávarútvegsráðstefnunnar. 
 
4.3 Viðburðir á SÚR 2018 
 
Nemendaviðburðir 
Á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 var komið í framkvæmd hluta af nemendaviðburðum sem fyrirhugað 
er að koma í framkvæmd; nemendamálstofu, hraðstefnumóti og sýningarrými (tafla 4.2).  Einnig bauð 
Arion banki nemendum í Vísindaferð í bankann í lok Sjávarútvegsráðstefnunnar á föstudeginum (mynd 
4.3).  
 

Tafla 4.2.  Nemendaviðburðir á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 2018. 
Viðburður Framkvæmd 
Nemendamálstofa Sjá viðauki 3 

 
Sýningarrými Sjá viðauka 4. 

 
Hraðstefnumót Sjá viðauka 5. 

 
 

 
Mynd 4.3. Vísindaferð nema í Arion banka. 
 
4.4  Viðburðir á næstu ráðstefnum 
Nemendaviðburðir sem ekki voru teknir fyrir á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 og áhugi er fyrir að koma  
í framkvæmd eru m.a. kynningar á rannsóknaverkefnum nema, veggspjöld og nemendaverðlaun á næstu 
ráðstefnum (tafla 4.3) ef það tekst að afla fjármagns.  
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Tafla 4.3.  Tímasetning á nýjum fyrirhuguðum nemendaviðburðum á Sjávarútvegsráðstefnunni á næstu 
árum. 
Viðburður Ár Lýsing 
Málstofa 
nemendaverkefna 

2019 Stefnt er að því að reglulega eða á hverju ári verði ein málstofa þar sem 
nemendaverkefni eru kynnt. 

Veggspjöld 2020 Stefnt er að því að gefa nemendum kost á að vera með veggspjöld og jafnvel 
einnig örerindi. 

Nemendaverðlaun 2021 Stefnt verði að því að verðlauna bestu nemendaverkefnin. Hugmyndin þarfnast 
frekari  úrvinnslu og ekki minnst fjármögnunar. 
 

 

5. Menntavettvangur 
 
5.1 Þátttakendur  
 
Markhópurinn  
Megin markhópur menntavettvangsins eru skólastjórar, kennarar og námsráðgjafar í skólum (kafli 3.1).  
Aðrir fulltrúar á menntavettvanginum væru frá menntamálaráðuneyti, stofnunum þess og atvinnugreinin 
og jafnvel nemendur.   
 
Hlutverk 
Hlutverk menntavettvangsins er að koma brú á milli menntastofnanna og sjávarútvegsins, miðla 
upplýsingum, þekkingu og auka samskipti og samstarf.  Með að vera með sérsniða viðburði fyrir 
skólastjórnendur, kennara og námsráðsgjafa er hægt að upplýsa þá um stöðu og framtíðartækifæri í 
sjávarútvegi og auka áhuga á að kenna sjávarútvegstengd námsefni og miðla til nema um nám í 
sjávarútvegstengdu efni.  
 
5.2 Hugmyndir að menntavettvangi 
 
Menntavettvangsviðburðir 
Ef vel tekst til munu forsvarmenn allra skóla með sjávarútvegstengt nám mæta á 
Sjávarútvegsráðstefnuna og þá gefst skólastjórnendum tækifæri að halda árlegan fund og fara yfir 
sameiginleg viðfangsefni.  Formlegan vettvang í formi menntamálstofu væri síðan hægt að hafa sem 
skipulagðan vettvang innan Sjávarútvegsráðstefnunnar.  
 
Málstofa 
Á hverju ári eða reglulega myndi menntavettvangurinn halda málstofa þar sem m.a. yrði tekið fyrir 
stefnumótun í sjávarútvegstengdu námi, námsframboð og framþróun og jafnframt tekin fyrir 
stjórnsýslan (tafla 4.1). Lögð væri áhersla á að lýsa stöðunni, tillögur um það sem þarf að gera innan 
þess viðfangsefnis sem er til umfjöllunar og hlutverk skóla, stjórnsýslunnar og atvinnulífsins í þeim 
breytingum.  
 

Tafla 4.1.  Hugmyndir um efnistök á menntamálstofum. 
Viðburður Lýsing 
Stefnumótun Hver er stefna stjórnvalda og annarra hagsmunaaðila? 

 
Námsframboð og 
framþróun 

Kynning á námsframboði í sjávarútvegstengdu námi, hver er staðan? Forsvarsmenn innan 
sjávarútvegs komi með ábendingar um þörf á nýjum námsbrautum, hvað er gott og hvað þarf að 
bæta í núverandi námsframboðum o.s.frv. 
 

Stjórnsýslan Reynslusögur kennarar sem hafa kennt um sjávarútveg og hvað þarf að bæta í stjórnsýslunni að 
þeirra mati.  Benda á erlendar fyrirmyndir hvernig betur er hægt að tryggja upplýsingaflæði og 
samstarf á milli menntastofnanna, ráðuneytis og atvinnulífsins. 
 

Hvað getum við lært af 
öðrum þjóðum 

Fá fagaðila frá öðrum löndum að fjalla um þeirra menntun í sjávarútvegi og hvað við getum að 
þeim lært. 
 

Kynning og 
Markaðssetning  

Hvernig er best að standa að kynningu- og markaðssetningu á sjávarútvegstengdu námi innan 
lands og utan til að auka eftirspurn.   Markaðssetning Íslands sem miðstöð sjávarútvegstengds 
náms á alþjóða vísu. 
 



 

 
 

17 

 
5.3 Viðburðir á SÚR 2018 
Hugmyndir voru um að vera með sérstaka menntamálstofu og hafa hana áður en Sjávarútvegsráðstefnan 
2018 hefðist formlega. Ákveðið var að undirbúa viðburðinn betur, fá betri tímasetningu á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 2019 og vinna að því að virkja menntamálaráðuneytið sem þátttakanda.   
 
5.4 Viðburðir á næstu ráðstefnum 
Stefnt er að því að menntamálstofan verði álegur eða reglulegur viðburður á Sjávarútvegsráðstefnunni 
á næstu árum. Um gæti verið að ræða hefðbundna uppsetningu á málstofu og einnig hafa komið 
hugmyndir um svokallaða ,,sófamálstofu“. Eins og nafnið bendir til sitja þeir sem flytja erindi í sófa t.d. 
forsvarsmaður segi frá því í stuttu máli hvað skólinn hefur upp á að bjóða og jafnvel einnig fyrrverandi 
nemi sem búinn er að starfa ákveðinn tíma í greininni segi frá sínu námi í sama skóla og hvernig það 
hefur nýst honum. 
  

6. Aðrir tengdir viðburðir  
 
6.1 Aðrir tengdir viðburðir í tengslum við SÚR 
 
Meistara- og doktorsverkefni  
Nemendum gefist tækifæri að kynna niðurstöður sinna verkefna á almennum málstofum sem skipulögð 
eru af stjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar. Hér er um að ræða erindi í fullri lengd eða örkynningar í þeim 
málstofum sem efni nemendaverkefnis gæti fallið undir. Tengiliðir skóla senda inn lista yfir möguleg 
verkefni í byrjun hvers árs (kafli 3.3).  
 
Viðburðurðir í fyrirtækjum 
Fyrir eða eftir að Sjávarútvegsráðstefnan verður haldin heimsæki nemendur sjávarútvegsfyrirtæki eða 
þjónustufyrirtæki.  Á árinu 2018 bauð Arion banki nemendum á sérstakan vísindaferð í bankann í lok 
ráðstefnunnar á föstudeginum.  
 
Yngri nemendur  
Grunnskólanemar og yngri framhaldskólanemar eru ekki markhópur fyrir Sjávarútvegsráðstefnuna 
(kafli 3.1). Þeir gætu þó hugsanlega sótt ákveðna nemendaviðburði og sýningarrými ráðstefnunnar.   
 

Tafla 6.1. Ávinningur af því að senda inn framúrstefnuhugmynd og vinningar fyrir þrjár bestu 
hugmyndirnar21. 
• Veitt verður verðlaunafé að upphæð kr. 500 þús. 
• Þrjár bestu hugmyndirnar fá kynningu og sérstaka viðurkenningu á Sjávarútvegsráðstefnunni. 
• Þjár bestu hugmyndirnar fá sýningarbása á ráðstefnunni til að kynna sínar hugmyndir. 
• Fleiri hugmyndirnar fá síðan sérstaka kynningu í veglegu ráðstefnuhefti Sjávarútvegsráðstefnunnar. 
• 10 bestu hugmyndasmiðirnir fá frítt fyrir einn á ráðstefnuna. 

 
Framúrstefnuverðlaun 
Allt frá árinu 2011 hafa verið veitt framúrstefnuverðlaun á Sjávarútvegsráðstefnunni (tafla 6.1). 
Einstaklingar og/eða fyrirtæki geta sent inn hugmyndir eða tilnefnt aðra. Hugmyndin getur verið á 
frumstigi, eða byggð á nýjungum í framleiðslu, þjónustu eða vöru, rannsóknarverkefni sem unnið er að 
og/eða nemendaverkefni.  Nemendur hafa sent inn hugmyndir þó þær mættu vera fleiri og í sumum 
tilvikum unnið til verðlauna (mynd 6.1).  Hér er kjörið tækifæri fyrir nemendur að koma hugmyndum í 
meistara- og doktorsverkefnum eða öðrum námsverkefnum á framfæri. Ásamt því að geta fengið 
verðlaun (tafla 6.1) aukast líkur á að nemendur fái tækifæri til að halda erindi seinna meir í almennum 
málstofum þar sem þeir geta kynnt sínar hugmyndir.  
 

                                                      
21 https://sjavarutvegsradstefnan.is/verdlaun/  

https://sjavarutvegsradstefnan.is/verdlaun/
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Mynd 6.1. Katla Hrund Björnsdóttir, 
nemi í sjávarútvegsfræðum við 
Háskólann á Akureyri vann til annarra 
verðlaunar fyrir hugmyndina Ljómandi 
krókar á Sjávarútvegsráðstefnunni 
2015.  

 
 
6.2 Aðrir tengdir viðburðir utan SÚR 
 
Kynning á sjávarútvegi í skólum 
Að einhverju leiti kynna kennarar og náms- og starfsráðgjafar sjávarútveginn fyrir nemum í grunn- og 
framhaldsskólum. Takmarkað er um kynningar utanaðkomandi aðila. Fyrir nokkrum árum var 
Sjávarútvegsklasinn með skipulagðar kynningar í grunnskólum.  Fisktækniskólinn og Tækniskólinn eru 
með kynningar í skólum, fyrirtækjum og öðrum vettvangi.  Háskólinn á Akureyri hefur einnig verið með 
kynningar í framhaldskólum.  
 
Starfakynningar 
Grunn- og framhaldskólar aðallega á landsbyggðinni hafa árlega staðið fyrir starfakynningum.  
Kynningin hefur verið fyrir nemendur í 8-10 bekk grunnskóla og fyrstu bekkjum framhaldskóla.  
Sjávarútvegurinn er illa kynntur í þessum starfakynningum. Þeir sem sjá um skipulagningu eru 
skólaskrifstofurnar.  
 
Sjávarútvegsskólar  
Sjávarútvegsfyrirtæki hafa haft forgöngu um að koma á sjávarútvegsskólum fyrir 14 ára nemendur í 
sinni heimabyggð. Háskólinn á Akureyri hefur séð um utanumhald og kennslu á síðustu árum í flestum 
byggðalögum á Austurlandi og Norðurlandi.  Sjávarútvegsfyrirtækin í viðkomandi byggðalagi hefur 
greitt kostnaðinn. Ástæða er að koma þessu fyrirkomulagi á í fleiri sjávarútvegsbyggðum og festa í sessi 
til lengri tíma.  
 
Sjávarútvegur í námskránni  
Vægi sjávarútvegs er lítið í kennslu í grunnskólum. Breyting á því verður vart nema með að 
sjávarútvegurinn sé mjög virkur í þarfagreiningu og stefnumótun með Menntamálaráðuneytinu og 
stofnunum þess. 

 
Kennsluskip 
Grunnskólar hafa ekki lengur aðgengi að skipum til að fara með nemendur á sjó.  Hér áður fyrr var skip 
á vegum Hafrannsóknastofnunnar nýtt til kennslu fyrir fjölmarga grunnskóla allt í kringum landið. 
Stofnunin hafði þá til ráðstöfunar lítið skip sem var notað við kennsluna.   
 
Námsefnið 
Kennarar hafa takmarkaðan möguleika, en þó ákveðin tækifæri að auka kennslu í sjávarútveginum í 
ákveðnum námskeiðum. Til að auka samkeppnishæfni sjávarútvegs í samkeppni við annað námsefni er 
mikilvægt að kennara hafi þróað efni, með kennsluleiðbeiningum og verkefnum til að styðjast við.  
Rannsóknasjóður síldarútvegsins hefur styrkt gerð námsefnis fyrir grunn- og framhaldsskóla.  Fram að 
þessu hefur verið hægt að sækja um styrk til óskilgreindara verkefna. Til að tryggja betur að sjóðurinn 
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styrki betur námsefni sem hentar sem best til kennslu er mikilvægt að kennarar í grunn- og 
framhaldsskólum komi að því að skilgreina verkefnin.  
 
Vísindavaka 
Hugmyndir komu upp að vera með sérstaka vísindavöku í tengslum við Sjávarútvegsráðstefnuna. 
Nýlega var ákveðið að endurvekja vísindavöku sem RANNÍS heldur utan og var hún haldin 28. 
september 2018.  Tilgangur vísindavöku er að vera lifandi kynning á vísindum og rannsóknum.  Það 
sem hefur vakið mesta athygli er það sem gestir hafa fengið að þreifa á og áhugavert stutt myndefni á 
skjá. Hér eru tækifæri fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki innan greinarinnar að kynna 
sjávarútveginn sem vísindi- og þekkingargrein fyrir almenningi. Hér getur verið áhugavert verkefni fyrir 
t.d. SFS að hafa forustu um og stuðla að því að fyrirtæki innan sjávarútvegs verði þátttakendur. Kynning 
á sjávarútvegi á vísindavöku getur byggt upp vitund og jákvæða ímynd á greininni. 
 

7. Að lokum 
 
7.1 Hvernig tókst til á SÚR 2018 
 
Fundur tengiliða 
Allir tengiliðir skóla mættu á fund í Húsi sjávarklasans þann 26. nóvember þar sem farið var yfir hvernig 
til tókst með nemendaviðburðina og verkefnum skipt á milli manna er varðar undirbúning fyrir 
Sjávarútvegsráðstefnuna 2019.  Yfirlit yfir tengiliði er að finna í töflu 3.5.  
 
Fjöldi nema 
Nemendur voru rúmlega 50 eða heldur færri en gert var ráð fyrir.  Mæting frá háskólum var eins og gert 
var ráð fyrir en mun færri mættu frá framhalsskólum.  Á næstu árum er gert ráð fyrir að 50-70 nemar 
mæti, nemar úr háskólum og eldri nemar úr framhaldsskólum.  
 
Hraðstefnumót – samtal nemenda og forsvarsmanna í sjávarútvegi 
Yfirlit yfir viðburðinn er að finna í viðauka 5.  Í hraðstefnumótinu voru 10 viðmælendur og um 40 
nemendur. Myndir frá Hraðstefnumótinu: https://sjavarutvegsradstefnan.is/myndir-2018/  
Það var almenn ánægja með hraðstefnumótið en ýmislegt þarf að bæta sem unnið verður með og lagfært 
á næsta hraðstefnumóti.   
 
Nemendamálstofa 
Haldin var ein málstofa sérstaklega fyrir nemendur ,,Nemendamálstofa: Tækifæri í námi og starfi – 
hvaða leið fór ég?“.  Flutt voru þrjú erindi (viðauki 3) og var almenn ánægja með málstofuna og ákveðið 
að vera aftur með nemendamálstofu á Sjávarútvegsráðstefnunni 2019.  
 
Aðrir viðburðir 
Nemendur voru með sérstakt sýningarsvæði á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 (viðauki 4). Einnig bauð 
Arion banki nemendum í vísindaferð í bankann að lokinni ráðstefnu á föstudeginum sem tókst vel en 
fleiri nemar hefðu mátt mæta á viðburðinn.   
 
7.2 Fjármögnun 
 
Styrktaraðilar 2018 
AVS sjóður í sjávarútvegi styrkti þetta verkefni og gaf okkur möguleika að fjármagna skipulagningu á 
nemendavettvangi Sjávarútvegsráðstefnunnar 2018 og tillögur um efnistök á næstu árum.   
Vinnslustöðin styrkti nemendavettvanginn á þessu ári þannig að við gátum boðið nemendum á 
Sjávarútvegsráðstefnuna.  
 
 
 
 

https://sjavarutvegsradstefnan.is/myndir-2018/
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Fjármögnun sambærilegra erlendra viðburða 
Í Noregi eru Stúdentadagarnir á Nor-Fishing í Þrándheimi samstarfsverkefni Stiftelsen Nor-Fishing, 
Norges Fiskarlag, Brohode Frøya, Sjømat Norge, NTNU, NTNU Ocean Club og Yngel.no22. Stiftelsen 
Nor-Fishing er það fyrirtæki sem heldur utan um sjávarútvegssýninguna og aðra tengda viðburði og 
nýtur við það stuðnings fjölda aðila (tafla 7.1).   
 

Tafla 7.1. Styrktaraðilar nemendavettvangs Nor-Fishing í Noregi og sambærilega samtök, fyrirtæki og skólar á 
Íslandi sem hugsanlega gætu verið styrktaraðilar. 
 
Norska fyrirtækið/samtök/skóli Íslenskt fyrirtæki/samtök/skóli 
Stiftelsen Nor-Fishing Sjávarútvegsráðstefnan 

 
Norges Fiskarlag23  (Samtök útgerðamanna og sjómanna)  Engin sambærileg samtök á Íslandi, en mörg samtök innan 

sjávarútvegs hafa hluta af starfseminni. 
 

Brohode Frøya24 (Hlutverkið er m.a. að auka eftirspurn eftir 
námi og störfum í sjávarútvegi).  

Engin sambærileg samtök, en t.d. Rannsóknasjóður 
síldarútvegsins, Félag síldarútgerða og Fiskifélag Íslands 
styðja við nám og stuðla að aukinni eftirspurn. 
 

Sjømat Norge25 Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
 

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 
 

Íslenskir háskólar 

NTNU Ocean Club26 (Verkefni sem styður við námsmenn).  
 

Ekkert sambærilegt hér á landi 

Yngel.no27 (Áhugasamtök sem vinnur að framgangi í 
sjávarútvegi, styrkt af fyrirtækjum, samtökum, stofnunum og 
skólum).  

Engin sambærileg samtök hér á landi.  
 

 
Styrktaraðilar í framtíðinni 
Ef framhald á að geta orðið á nemendavettvanginum þarf stuðningsaðila á næstu árum líkt og 
Tryggingarmiðstöðin sem styrkir árlega framúrstefnuhugmynd Sjávarútvegsráðstefnunnar.  Hér að ofan 
eru nefnd nokkrir hugsanlegir styrktaraðilar til að styrkja nemendavettvang Sjávarútvegsráðstefnunnar, 
sambærilegir og styrkja Stúdentadaga á Nor-Fishing (tafla 7.1).  Jafnframt geta í einhverjum tilvikum 
komið til greina styrkveitingar frá starfsmenntasjóðum28 og með öðrum leiðum.   
 
Nemendur öfluðu styrktaraðila 
Þegar sú stað kemur upp að boðsmiðar skóla eru færri en fjöldi nema sem vilja mæta á ráðstefnuna hefur 
verið bent á þá leið að nemar söfnuðu sjálfir styrktaraðilum til að fjármagna aðgöngumiða og jafnvel 
ferðakostnað. Hér gæti Sjávarútvegsráðstefnan hugsanlega komið á móts við nema með að gefa afslátt 
til nemendahóps.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
22 http://www.nor-fishing.no/last-year-students-were-hired-now-the-student-day-returns/?lang=en  
23 https://www.fiskarlaget.no/index.php/organisasjonen/om-norges-fiskarlag/details/473/17-norges-fiskarlag  
24 https://www.ntnu.no/documents/1270667819/1270971806/Håndbok+Brohode+Frøya.pdf/5e6efbf2-3359-
43a4-9975-74c38c936309  
25 https://sjomatnorge.no/  
26 https://www.ntnuoc.no/  
27 https://www.yngel.no/  
28 https://attin.is/  

http://www.nor-fishing.no/last-year-students-were-hired-now-the-student-day-returns/?lang=en
https://www.fiskarlaget.no/index.php/organisasjonen/om-norges-fiskarlag/details/473/17-norges-fiskarlag
https://www.ntnu.no/documents/1270667819/1270971806/H%C3%A5ndbok+Brohode+Fr%C3%B8ya.pdf/5e6efbf2-3359-43a4-9975-74c38c936309
https://www.ntnu.no/documents/1270667819/1270971806/H%C3%A5ndbok+Brohode+Fr%C3%B8ya.pdf/5e6efbf2-3359-43a4-9975-74c38c936309
https://sjomatnorge.no/
https://www.ntnuoc.no/
https://www.yngel.no/
https://attin.is/
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Viðauki 1. Þátttakendur á vinnufundi þann 11. júní 2018 í Húsi sjávarklasans 
1. Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsráðstefnan 
2. Hreiðar Þór Valtýsson, Sjávarútvegsmiðstöð HA 
3. Guðrún Arndís Jónsdóttir, Sjávarútvegsmiðstöð HA 
4. Hrefna Jónsdóttir, Vinnslustöðinni  
5. Ásta Dís Óladóttir, Háskólinn Íslands 
6. Freydís Vignisdóttir, Háskólinn Íslands 
7. Ólafur Jón Arnbjörnsson, Fisktækniskólinn 
8. Ásdís V. Pálsdóttir, Fisktækniskólinn 
9. Jón Hjalti Ásmundsson, Tækniskólinn 
10. Vilbergur Magni Óskarsson, Tækniskólinn 
11. Hrefna Karlsdóttir, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
12. Ásgeir Jónsson, Háskólinn í Reykjavík 
13. Catherine Chambers, Háskólasetur Vestfjarða 
14. Ægir Karl Ægisson,  Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
15. Margeir Gissurarson, Matís 
16. María Ásdís Stefánsdóttir, Hafrannsóknastofnun  
17. Kristján B. Halldórsson, Fjölbrautarskóli Norðurlands vestra 
 

Viðauki 2. Þátttakendur á vinnufundi þann 27. ágúst 2018 í Húsi sjávarklasans 
1. Valdimar Ingi Gunnarsson, Sjávarútvegsráðstefnan 
2. Guðrún Arndís Jónsdóttir, Sjávarútvegsmiðstöð HA 
3. Ólafur Jón Arnbjörnsson, Fisktækniskólinn 
4. Ásdís V Pálsdóttir, Fisktækniskólinn 
5. Jón Hjalti Ásmundsson, Tækniskólinn 
6. Freydís Vignisdóttir, Háskólinn Íslands  
7. María Ásdís Stefánsdóttir, Hafrannsóknastofnun 
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Viðauki 3. Nemendamálstofa á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 
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Viðauki 4. Sýningarrými nema á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 
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Viðauki 5. Hraðstefnumót á Sjávarútvegsráðstefnunni 2018 
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