Hvernig eflum við mannauð?
Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri, SASS
Samtal um stefnur ríkisins í landshlutum
Ráðstefna og vinnustofa á Hótel Örk í Hveragerði
22. og 23. janúar 2019

Umfjöllun
• Menntamál á Suðurlandi – stefna og aðgerðir
• Ungmennaráð Suðurlands – frá stofnun til virkni
• FabLab smiðja – frá hugmynd til smiðju

Menntamál - megin áherslur til 2020
• Hækka menntunarstig á Suðurlandi með eflingu framboðs og aðgengis að menntun í
heimabyggð
•
•
•
•
•
•
•

Auka framboð fjarnáms á framhalds- og háskólastigi á Suðurlandi
Tryggja jafnt aðgengi að menntun um allan landshlutann
Vakta framboð og eftirspurn eftir námi á Suðurlandi
Auka þekkingu og notkun á upplýsingatækni til náms og kennslu
Bæta viðhorf og skilning á hagkvæmni menntunar alla ævi
Minnka brottfall nemenda á öllum skólastigum
Auka samvinnu menntastofnana á svæðinu og utan þess

Aðgerðir í menntamálum
Málþing um framtíð
háskólastarfsemi á
Suðurlandi – væntingar
Sunnlendinga og
framboð háskólanna sjö
apríl 2016

Greining á fjarnámsþörf
á Suðurlandi, skýrsla
Félagsvísindastofnunar
tilbúin í apríl og opinn
kynningarfundur
maí 2017

sept. 2016
Fundur stjórnar SASS með HÍ og
HfSu – efling fræðasamfélagsins á
Suðurlandi – könnun á eftirspurn
eftir fjarnámi á háskólastigi á
Suðurlandi

Fagháskóli í
leikskólafræði í boði
– 10 hefja nám – frá
leiðbeinanda til
leikskólakennara
sept. 2018

júní 2017
Fjarnám á
háskólastigi fundur
SASS, HÍ og HfSu

2018/2019
áramótin – 10
leiðbeinendur
stóðust símat og
halda áfram á
vorönn

Ungmennaráð eykur samvinnu á milli sveitarfélaga, eykur
félagsfærni og valdeflir ungmenni
Ráðstefna
ungmenna á
Hvolsvelli
sept. 2016

Stofnfundur
Ungmennaráðs
Suðurlands
maí 2017

2017
Gerð kynningarefnis og
handbókar

Raddir
Ungmennaráðs
Suðurlands á
ársþingum SASS
2017 og 2018

maí 2017
Fundur með stjórn
SASS

Ráðstefna Ungt
fólk á Suðurlandi
horfir til framtíðar
30. - 31. jan. 2019

2018
Efla fræðslu og samvinnu
ungmennaráða á
Suðurlandi

Verkefnið var áhersluverkefni Sóknaráætlunar en er nú fjármagnað af rekstri SASS

FabLab smiðja
Nýsköpun sem nám í
grunnskólum á
Suðurlandi – gerð
FabLab námsefnis
2016 - 2017

Samningur á milli
Héraðsnefndar Árnesinga,
SASS, FSu og HfSu (Atorka
samstarfsaðili) og annar á
milli HfSu og NMÍ
apríl/maí 2018
Gerð rekstraráætlunar
fyrir FabLab smiðju á
Selfossi 2017

Verksmiðjan
nýsköpunarsamkeppni 13 - 16
ára – þrjár FabLab
smiðjur á
Suðurlandi
2019

Haust 2018
FabLab smiðja
opnar við FSu á
Selfossi

Verkefnið var áhersluverkefni Sóknaráætlunar en er nú fjármagnað af ofangreindum

Mikilvægi samtals og samstarfs hagaðila
• Menntamál á Suðurlandi – stefna og aðgerðir
‒ Sveitarstjórnarstig – HfSu – HÍ – mennta- og menningarmálaráðuneytið

• Ungmennaráð Suðurlands – frá stofnun til virkni
‒ Sveitarstjórnarstig – ungmenni

• FabLab smiðja – frá hugmynd til smiðju
‒ Sveitarstjórnarstig – atvinnulíf – skólar – NMÍ (Verksmiðjan samkeppni)

Takk fyrir!

