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Menntun og sjávarútvegur 
 Sjávarútvegur er starfsvettvangur fólks með mismunandi þekkingu. 

 Allir hlekkir keðjunnar verða að vera sterkir. 

 Sjávarútvegur þarfnast fjölbreyttrar menntunar til að þróast áfram.  

 Þjóðhagslega hagkvæmt að hæft fólk starfi í undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar. 

 Kveikja áhuga ungmenna á hátæknivæddri og áhugaverðri atvinnugrein. 

 

 



Hvert er viðhorf þitt til sjávarútvegs? 
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Hefur þú áhuga á sjávarútvegsmálum? 
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Hvaða atvinnugreinar telur þú að muni verða 
mikilvægastar fyrir Íslendinga í framtíðinni? 
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Í hvaða atvinnugrein langar þig til að starfa í framtíðinni?  
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Fékkst þú góða fræðslu um hafið og sjávarútveg í 
framhalds- eða grunnskóla? 
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Sjávarútvegsskóli 
Fjarðabyggðar 
 
 





 Vélstjórn 
 Koma þarf á auknu vinnustaðanámi um borð í skipum eða vinnslustöðvum.  

 Skipstjórn 
 Vinnustaðanám um borð í skipum. Atvinnulífið er opið fyrir auknu samstarfi. 

 Iðnnám 
 Mikilvægt að efla iðnnám og vekja athygli á því hvað margar iðngreinar tengjast sjávarútvegi. 
 Meta þarf iðnnám til þeirrar virðingar sem það á skilið og breyta þarf ímynd þess. 

 Fræðsla á grunn- og framhaldsskólastigi  
 Codland, Fisktækniskólinn ofl. 
 Mikil þörf á endurnýjun námsgagna, það sem er til er flest úrelt! – Hér þarf samspil atvinnulífs og skóla! 

 

Samspil sjávarútvegs og skóla 



Svo lengi lærir sem lifir  
 Eigum að standa öðrum þjóðum framar í menntun sem tengist sjávarútvegi. 

 Áhyggjuefni ef aðeins örlítið brot ungmenna hefur áhuga á að starfa í sjávarútvegi. 

 25% aukning nýskráðra nemenda á námsbrautum tengdum sjávarútvegi milli áranna 2012/13. 

 Nútíminn kallar á aukna símenntun allra. Tölva úreldist fljótt ef hún er ekki uppfærð, það sama 
á við um starfsfólk! 

 Með aukinni sérhæfingu kallar nútíminn á aukið vinnustaðanám og þekkingaröflun færist úr 
skólastofu til vinnustaða.  

 Samstarf skóla og atvinnulífs er því grundvallaratriði!! 

  

  



Takk fyrir! 
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