
Velkomin í Félagsráðgjafardeild



• Myndband: Ávarp forseta Félagsvísindasviðs
• Um Félagsráðgjafardeild og námið: Guðný Björk 

Eydal deildarforseti
• Þjónusta við nemendur: Jón Kristján 

Rögnvaldsson, deildarstjóri
• Kynning á Mentor, stuðningsneti fyrir nýnema 

Einar Aron Fjalarson, yfirmentor
• Myndband frá sviðsráði Félagsvísindasviðs
• Kynning á FARÓ, nemendafélag grunnnema: 

Marín Ösp Ómarsdóttir, forseti FARÓ

DAGSKRÁ

https://youtu.be/K7fY2woD-yM
https://youtu.be/rDDGCBxjBxU


Ávarp forseta 
Félagsvísindasviðs

Stefán Hrafn Jónsson

https://youtu.be/K7fY2woD-yM


Um félagsráðgjafardeild og 
námið

Guðný Björk Eydal, deildarforseti



• Um 550 virkir nemendur við 
deildina

• 13 fastráðnir kennarar  (lektorar, 
dósentar og prófessorar) auk 12 
aðjúnkta í hlutastarfi, 140 
stundakennara og 80 
starfþjálfunarkennara

• Deildarráð: Tveir kennarar og tveir
nemendur

• Deildarfundur: Allir fastráðnir
kennarar og þrír nemendur

UM FÉLAGSRÁÐGJAFARDEILD



• Kennarar eru í 50% rannsóknarstarfi og eru í mjög öflugu 
fjölþjóðlegu rannsóknarsamstarfi

• Deildin er í nánu samstarfi við FÍ (Félagsráðgjafafélag
Íslands) og ÍS-Forsa (Samtök um rannsóknir í félagsráðgjöf)

• Mikið samstarf við stofnanir á vettvangi t.d.
Barnaverndarstofu, Landspítala og Velferðarsvið
Reykjavíkurborgar

• Félagsvísindastofnun (Félagsráðgjafardeild í samvinnu við 
Félags- og mannvísindadeild og Stjórnmálafræðideild)

• Rannsóknastofnun í barna – og fjölskylduvernd (RBF)

• Vaxandi – Fræðasetur um þriðja geirann

RANNSÓKNIR OG SAMSTARF



Í grunnnámi í félagsráðgjöf er lögð áhersla  á 
að nemendur:
• kynnist starfsvettvangi og  

starfsaðferðum félagsráðgjafar,
• fái innsýn í félagsleg vandamál 

og afleiðingar þeirra,
• öðlist þekkingu á velferðarkerfinu,
• fái þjálfun í aðferðafræði félagsvísinda

VIÐFANGSEFNI NÁMSINS



BA NÁM Í FÉLAGSRÁÐGJÖF
• Flestir nemendur stefna á MA nám sem veitir

löggild starfsréttindi í félagsráðgjöf en námið er
einnig hagnýtt fyrir þá sem hyggja á störf við
velferðarþjónustu og vinnu með fólki

• Til að komast í MA nám til starfsréttinda er
nauðsynlegt að útskrifast með fyrstu einkunn, 7,25

• Vinnum reglulega gæðamat á náminu í samvinnu
við nemendur og erlenda sérfræðinga, síðast árið
2019 og erum í samstarfi við skólasamtök FRG 
skóla á Norðurlöndum, Evrópu og á Alþjóðavísu



UPPBYGGING NÁMSINS
• Ljúka þarf 180 einingum 
• Námið skiptist í eftirfarandi hluta:

• Skyldunámskeið 150 einingar
• Valnámskeið 18 einingar
• BA ritgerð 12 einingar

• Nemendur geta tekið valnámskeið við 
deildina eða sótt um leyfi að taka 
önnur námskeið við Háskóla Íslands



1. ÁR: Mælum með að fylgja námsskipulaginu

Haust Vor
Almenn félagsráðgjöf Aðferðafræði: Rannsóknaraðferðir

félagsvísinda
Samvinna og samfélagsleg nýsköpun í

velferðarþjónustu
Félagsmálastefnur, velferð og vandi

Áfengis- og vímuefnamál Fjölskyldur og fjölskyldustefna

Fræðileg vinnubrögð í háskóla Þroski samskipti og tengsl: Kenningar
um lífskeiðakenningar og

tengslamyndun
Félagsráðgjöf og íslenskt þjóðfélag Áföll, sorg og sálræn skyndihjálp



2. ÁR
Haust Vor

Félagsmálalöggjöf I Félagsráðgjöf á heilbrigðissviði

Tölfræði I: Inngangur Tölfræði II: Gagnagreining

Skólafélagsráðgjöf Öldrun og málefni aldraðra

Réttarfélagsráðgjöf Félagsmálalöggjöf II: 
Málsmeðferð og réttindi

skjólstæðinga
Valnámskeið Ofbeldi og vanræksla í

fjölskyldum



3. ÁR
Haust Vor

BA ritgerð BA ritgerð

Fjölmenningarfélagsráðgjöf Stjórnun

Samfélagsvinna og notendasamráð Félagsmálalöggjöf III: Barnavernd,
fjölskyldu og erfðaréttur

Inngangur að eigindlegum
rannsóknaraðferðum

Valnámskeið

Fötlun og samfélag



VALNÁMSKEIÐ
 Atvinnuleysi og starfsendurhæfing
 Teymi og þverfaglegt samstarf
 Flóttafólk og hælisleitendur
 Þverfræðileg samvinna í heilbrigðisþjónustu
 Fjármálameðferð
 Nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu
 Stjúpfjölskyldur: Skilnaður og endurgerð fjölskyldna
 Sjálfbærni, umhverfisvernd og félagsráðgjöf
 Sjálfboðaliðastarf: Vettvangsnám
 Mentoraverkefnið vinátta: Vettvangsnám
 Neyðarsvörun

 einnig hægt að óska eftir að fá leyfi til að taka önnur
námskeið við HÍ



HVAR ER KENNT?
Tími Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur

10:00-10:40
10:50-11:30

Félagsráðgjöf og íslenskt 
þjóðfélag

Samvinna og samfélagsleg 
nýsköpun í velferðarþjónustu

11:40-12:20
12:30-13:10

Kennt til 12:20 Skriða Kennt til kl. 12:20
(Útikennsla í fyrsta tíma)

Almenn félagsráðgjöf: 
Saga kenningar og 
fagþróun Skriða

13:20-14:00
14:10-14:50

Áfengis og vímuefnamál
Rafræn kennsla

Fræðileg vinnubrögð í háskóla 
Gróska

Kennt til kl. 14:00

15:00-15.40 Kennt til kl. 15:40 Kennt til kl. 15:40



HVAÐ ER ÖÐRUVÍSI?
• Ekki bekkir og kennt í stórum hópum
• Ólík vinnubrögð, reynir á sjálfstæði og aga
• Öðruvísi tengsl við kennara, oft margir kennarar í einu 

námskeiði
• Kennara vinna jöfnum höndum að kennslu og 

rannsóknum, nemendur taka þátt í margvíslegu 
rannsóknarstarfi

• UGLAN – lykillinn að HÍ, geymir allar upplýsingar og 
tilkynningar + CANVAS námsumsjónarkerfið



HÁSKÓLASAMFÉLAGIÐ - TENGSL
„Núverandi takmarkanir heilbrigðisyfirvalda eru töluvert rúmar og því er mögulegt að skólastarf
verði sem mest í hefðbundnum farvegi, þ.e. í formi staðnáms. Háskóli Íslands er stórt og öflugt
samfélag þar sem samskipti eru ráðandi hluti af upplifun og þroska allra sem eru hér í námi. 
Þess vegna er staðnámið svo mikilvægur hluti af starfinu. Við munum því gera allt sem í okkar
valdi stendur til að skapa hér þann eina sanna HÍ-anda sem einkennir venjulega allt mannlíf hér, 
þrátt fyrir núverandi nándarmörk“

Jón Atli Benediktsson
Rektor Háskóla Íslands
Úr tilkynningu til 
nemenda 21. ágúst sl. 



FÉLAGSRÁÐGJAFADEILD VIÐBRÖGÐ
Félagsráðgjafardeild hefur í samvinnu við stjórn
nemendafélagsins Faró unnið að meðfylgjandi samþykkt
um tilhögun kennslu haustsins (Sjá tilkynningu frá
deildarforseta og forseta FARÓ í HÍ- tölvupósti).

Námskeið verða almennt kennd í staðnámi. Deildin
fagnar því að nemendur geti nú tekið fullann þátt í
náminu en rafræn kennsla hefur takmarkað möguleika á
því og einnig skapað hindranir varðandi félagsleg tengsl
nemenda (sbr. rannsókn meðal nemenda við HÍ, sem
hófu nám 2017 annars vegar og 2020 hins vegar, sem
sýndi að síðarnefndi hópurinn hafði kynnst mjög fáum
borið saman við þau sem byrjuðu 2017 í námi). 

Þá hafa t.d. tækifæri til að heimsækja stofnanir á
vettvangi og til að fá fulltrúa notenda í heimsókn einnig
verið skert vegna rafrænnar kennslu.



STAÐKENNSLA OG SÓTTVARNIR
Um leið við fögnum tækifærunum sem felast í staðkennslu er mikilvægt að leita
allra leiða til að öll geti tekið virkan þátt í skólastarfinu. Þá sinna margir
nemendur í deildinni umönnun viðkvæmra hópa í vinnu með skóla og því afar 
mikilvægt að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að forðast smit meðal
nemenda deildar. 

Nemendum verið skipt í verkefnahópa sem halda sér þvert á námskeið þetta
misseri.  (Ykkur verður skipt í þessa hópa á eftir- en sjá líka upplýsingar á
Cannvas)

Þá leggjum við ríka áherslu á að nemendur noti grímur í sameiginlegum rýmum
og í skólastofum ef ekki er hægt að tryggja fjarlægðarmörk + fylgi leiðbeiningum
um sóttvarnir í hvívetna.

Ef allir huga að einstaklingsbundnum sóttvörnum þá erum við um leið að
vernda hvort annað. 



EN EF EINANGRUN/SÓTTKVÍ?
Ef um langtímaveikindi vegna einangrunnar eða sóttkvíar, sem vara
lengur en eina viku, er að ræða þá biðjum við nemendur að setja sig 
strax í sambandi við umsjónakennara námskeiðs og framvísa skjáskoti
af Heilsuveru. 

Þá mun viðkomandi umsjónakennari sjá til þess að nemendur fái
sérhæfð úrræði sem tryggja að þeir geti áfram stundað nám í
viðkomandi námskeiði þrátt fyrir fjarveru vegna einangrunar eða
sóttkvíar.



REGLUR UM TÍMASÓKN OG UPPTÖKUR
Námskeið í Félagsráðgjafardeild eru miðuð við að stúdentar sæki kennslustundir, 
nema annað sé sérstaklega skipulagt. Geti stúdent ekki mætt í einstaka tíma ber hann 
sjálfur ábyrgð á að afla upplýsinga sem hann kann að hafa farið á mis við. 
Kennarar kosta kapps um að námskeiðs-tilhögun sé skýr og kröfur ljósar, en þeim ber 
ekki skylda til að veita sérstakar tilhliðranir vegna stúdenta sem af einhverjum völdum 
sækja ekki kennslustundir, en sbr fyrri glæru um viðbrögð við 
langtímaveikindaforföllum.
Nemendum er með öllu óheimilt að nota upptökutæki í kennslutímum í 
Félagsráðgjafardeild. Nemandi má hins vegar nota slík tæki hafi námsráðgjöf 
sérstaklega mælst til þess við kennara vegna persónulegra aðstæðna hans. Sótt er um 
leyfi fyrir notkun upptökutækja til deildarskrifstofu.
[Bann við upptökum á líka við þegar kennsla er rafræn].



LEIÐBEININGAR UM FJARFUNDI OG 
TRÚNAÐARYFIRLÝSING
Höfum útbúið leiðbeiningar um fjarfundi sem verða kynntar þar sem þær 
eiga við.
Allir nemendur við Félagsráðgjafardeild undirrita (rafrænt) yfirlýsingu um 
trúnað (verður send til ykkar á mánudag) vegna þess að við vinnum í 
náminu með viðkvæma málaflokka og  með dæmisögur af vettvangi og 
eigin reynslu og verðum að gæta trúnaðar hvort við annað
Um leið og ég hef nám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands heiti ég því að virða þá trúnaðar-
og þagnarskyldu sem kveðið er á um í 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, en þar segir: "Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um 
atriði er hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, 
fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins…



Deildarskrifstofa /
NEMENDAÞJÓNUSTA FVS

Heba Soffía Björnsdóttir,
deildarstjóri.
Verkefnastjórar Nemendaþjónustu 
nemfvs@hi.is
Á Þjónustuborðinu í stofu 205 í Odda.
Opið frá 9-15 virka daga
S. 525-4500
eða netspjall á Hi.is

Facebook síða deildar 
https://www.facebook.com/Felagsradgjafardeild

https://www.facebook.com/Felagsradgjafardeild


HVAÐA ÞJÓNUSTU VEITUM VIÐ?

• Fyrsti viðkomustaður ef þú hefur einhverjar 
spurningar varðandi námið þitt á FVS: 

• móttaka og skil verkefna
• útleiga á skápum fyrir nemendur
• val á námskeiðum 
• aðalgrein, aukagrein 
• skiptinám
• mat á fyrra námi
• leyfi frá námi 
• upplýsingar um námsframvindu
• móttaka og umsýsla með lokaritgerðum og allar upplýsingar því tengdu
• móttaka læknisvottorða vegna veikinda í hlutaprófum á kennslutíma. 

Nemendaþjónusta FVS í Uglu



• Kennslualmanak deildarinnar – hægt að sjá helstu 
dagsetningar.

• Handbók BA nema – þar er hægt að nálgast helstu 
upplýsingar um námið og deildina.

• Reglur deildar um námsmat, frágang verkefna, sniðmát 
fyrir ritgerðir, kennsluskrá o.fl.

UGLAN INNRI VEFUR HÍ: www.ugla.hi.is



• Athuga skráningu í Uglu, er hún í samræmi við 
námsskipulag í kennsluskrá?

• Er ég skráð/ur í þau námskeið sem ég ætla að taka?

• Þið eruð ábyrg fyrir eigin skráningu

• Hafið óhikað samband ef þið þurfið aðstoð

NÁMSKEIÐASKRÁNING



Upplýsingasíða nýnema 
þar sem hægt er að 
nálgast ýmsar gagnlegar 
upplýsingar áður en 
námið hefst

NÝNEMAVEFUR HÍ

hi.is/nynemar



Ýmis stoðþjónusta við nemendur
• Náms- og starfsráðgjöf

• Bóka þarf viðtöl við náms- og starfsráðgjafa í síma 525-4315, einnig er 
hægt að ná sambandi við þá í netspjalli háskólans

• Sálfræðiþjónusta
• Viðtöl hjá Sálfræðiþjónustu Háskóla Íslands er hægt að bóka með því að 

senda póst á salfraedingar@hi.is

• Tölvuþjónusta
• Hægt er að senda póst á help@hi.is eða hringja í 525-4222

• Bent er á að Þjónustuborðið á Háskólatorgi sér um sölu á prentkvóta, 
úthlutun á veflyklum og afhendingu stúdentakorta

mailto:help@hi.is
https://www.hi.is/nam/thjonustubord_haskolatorgi


Um Mentorakerfið
Einar Aron Fjölnisson

BA í félagsráðgjöf og umsjónamaður



Um mentora

• Einar Aron Fjalarsson (eaf6@hi.is)
• Umsjónarmaður mentorakerfisins

• Allir fá mentor en þið ráðið hvort þið 
notfærið ykkur það

• Verkefnahóparnir og mentorhóparnir 
verða þeir sömu

• Hlutverk mentora er fyrst og fremst 
að vera til staðar. Mentor er jafningi 
sem hægt er að leita til. 



Frá sviðsráði 
Félagsvísindasviðs

Myndband

https://youtu.be/rDDGCBxjBxU


Kynning á FARÓ, 
nemendafélag grunnnema

Marín Ösp Ómarsdóttir, forseti FARÓ



Nemendafélag félagsráðgjafarnema



Stjórn Faró

Forseti:                                            Varaforseti og skemmtanastýra                                 Gjaldkeri:
Marín Ösp Ómarsdóttir                                   Kristbjörg Eva Andersen                                   Belinda Berg Jónsdóttir

Samskipta- og kynningarfulltrúi:                    Hagsmunafulltrúar:                                                  Skemmtinefnd:
Erna Lea Bergsteinsdóttir                     Gísli Frank Olgeirsson og                                    Linda Björk Jakobsdóttir og

Katrín Björk Kristjánsdóttir                                  Tekla Eir Hallgrímsdóttir Kúld  
Nýnemafulltrúi:???

Stjórn Faró



Okkur vantar nýnemafulltrúa
Hvers vegna ættir þú að sækja um í stjórn Faró?

- Þú kynnist fullt af fólki á öllum árum
- Flott á ferilskránna
- Kemur þér á framfæri í náminu
- Allskyns fríðindi
- Ótrúlega gaman
- Frábær reynsla

Ef þú hefur áhuga á að sitja í stjórn Faró sendu þá
upplýsingarnar þínar og mynd af þér á
faronemendafelag@gmail.com

Okkur vantar nýnemafulltrúa

mailto:faronemendafel@gmail.com


Fylgist með okkur!
Miðlar:

Instagram: faronemendafel

Facebook: Faró - Félag Félagsráðgjafarnema

Hópar:

Nýnemar í félagsráðgjöf 2021 - 2022

Nemendur í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands

Einnig:

Nýnemar í Háskóla Íslands 2021 - 2022

Fylgist með okkur!



Faró vikunnar
Á Instagram

Mánudagar

Stutt kynning á nemendum

Hefur þú áhuga á að vera Faró vikunnar?

Sendu Faró, Marín eða öðrum stjórnarmeðlim skilaboð!

Faró vikunnar



Vísó!
BLUSH!!

17. september

Verður auglýst betur á samfélagsmiðlum Faró! ;)



SpurningarSpurningar
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