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Verkmenntaskólinn á Akureyri fylgir í einu og öllu eigin stefnu í jafnré�smálum, íslenskum lögum 
sem varða jafnré�smál og jafnlaunakerfi stofnunarinnar sem miða að því að standast allar þær kröf-
ur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. 
Verkmenntaskólinn á Akureyri starfar e,ir áfangakerfi. Nemendur skólans eru yfirlei. ríflega þúsund

og starfsfólk hundrað talsins.

Jafnlaunakerfið  nær  3l  allra  starfsmanna  sem  eru  launþegar  hjá  Ríkinu  og  starfa  hjá

Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Rýni  á  Jafnlaunakerfinu  fer  inn  í  Rýni  stjórnenda  sem  gerð  er  e,ir  hverja  önn.  Tilgangur  Rýni

stjórnenda er m.a. að tryggja að stjórnendur skoði kerfisbundið og reglulega stöðu jafnlaunakerfisins

með það að markmiði að greina tækifæri  3l  brey3nga og þróunar og tryggja stöðugar umbætur.

Áfangastjórar stýra rýni stjórnenda og rita fundargerðir. Gæðaráð  vinnur úr niðurstöðum rýnifundar.

Rýni stjórnenda er að finna á heimasíðu VMA.

Ytri þæ�r sem geta ha� áhrif á jafnlaunakerfið

Lög um jafna stöðu og jafnan ré. kvenna og karla nr. 10/2008  .  

Reglugerð um vo.un á jafnlaunakerfum fyrirt. og stofn. á grundv. staðals ÍST 85. 1030/2017  .  

Lýsing á jafnlaunakerfinu 

Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur komið upp, skjalfest og innlei. jafnlaunakerfi þar sem unnið er

að  stöðugum  umbótum  í  samræmi  við  kröfur  staðalsins  ÍST  85:2012.  Skólinn  hefur  einnig  gert

e,irfarandi 3l að innleiða virkt jafnlaunakerfi: 

• Se. jafnlaunastefnu.

• Ákvarðað þau jafnlaunaviðmið sem notuð eru 3l ákvörðunar launa.

• Flokkað saman jafnverðmæt störf.

• Tekið  ákvarðanir  3l  að  tryggja  að  stefnur  í  jafnré�smálum  séu  kynntar  starfsfólki  og

almenningi og að niðurstöður launagreininga séu kynntar starfsfólki.

• Tryggt  nauðsynlegar  auðlindir  og  ákveðið  hvernig  upplýsingagjöf  verði  há.að  vegna

jafnlaunakerfi skólans.

• Komið á áætlunum og aðgerðum 3l að ná se.um markmiðum í jafnlaunamálum og komið á

kerfisbundnu verklagi 3l að vakta og greina þæ� sem hafa áhrif á jafnlaunakerfið. 

• Innlei.  þær  aðgerðir  sem  nauðsynlegar  eru  3l  að  ná  3lætluðum  árangri  og  stöðugum

umbótum á vegna jafnlaunamála.

Dagleg  stjórn  er  í  höndum  skólameistara  en  honum  3l  aðstoðar  eru  aðstoðarskólameistari,

áfangastjórar  og  rekstrar-  og  Cármálastjóri.  Að  auki  er  skólanefnd  milliliður  mennta-  og
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menningarmálaráðuney3s og skólameistara. Þá hefur skólameistari skólaráð sér 3l aðstoðar um ýmis

málefni. Sameiginlega fylgja þessir aðilar lögum og reglugerðum um framhaldsskóla, námskrám og

fleiru sem tryggir að nemendur fái þá þjónustu sem þeir eiga að fá.  

Stjórnendur

Skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjórar og rekstrar- og Cármálastjóri skipa stöður æðstu

stjórnendur  skólans.  Þau  bera  ábyrgð  á  stefnu  skólans  í  jafnré�smálum  og  að  þeirri  stefnu  sé

framfylgt við allar launaákvarðanir. Skólameistari er ábyrgðarmaður yfir jafnré�s- og jafnlaunakerfi

skólans  og  sér  um  fullgildingu  skjala  með  3lli3  3l  stjórnunarlegrar  ábyrgðar.  Rekstrar-  og

Cármálastjóri  er  fulltrúi  æðstu stjórnenda gagnvart  rekstri  jafnlaunakerfisins.  Hann ber  ábyrgð  á

þróun jafnré�s- og jafnlaunakerfisins í  samvinnu við aðra stjórnendur.  Hann ber einnig ábyrgð á

verklagsreglum, skjölum og skrám jafnlaunakerfisins og að unnið sé samkvæmt jafnlaunakerfinu við

ákvörðun launa. Samskip3 vegna jafnlaunakerfisins og miðlun upplýsinga 3l starfsmanna og annarra

hagsmunaaðila  eru á  ábyrgð rekstrar-  og Cármálastjóri,  í  samvinnu við aðra stjórnendur skólans.

Gæðaráð er samþykkjandi allra skjala og áfangastjórar sjá um útgáfu þeirra.

Jafnlaunaviðmið  

Þau jafnlaunaviðmið sem notuð eru 3l að flokka saman sömu eða jafnverðmæt störf eru byggð á eðli

og inntaki þeirra starfa hjá skólanum. Við launasetningu er hor, 3l þeirra stofnanasamninga sem

Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur gert við sté.arfélögin. Á sama há. er hor, 3l stofnasamninga

þegar persónubundnir þæ�r sem metnir eru 3l launa eru ákvarðaðir.

Viðmiðin sem eru notuð eru:

Úrlausn  verkefna: Eðli  þeirra  verkefna  sem  starfsfólk  sinnir.  Flóknustu  verkefnin  eru  í  eðli  sínu

margbrey3leg, þau kreCast samþæ�ngar margra þá.a og starfsmenn sem sinna þeim hafa mikið

sjálfstæði  og umboð 3l  athafna.  Einföldustu  verkefnin  fela  í  sér  úrlausnir  daglegra endurtekinna

verkefna  þar  sem  krafa  er  gerð  3l  þekkingar  á  staðreyndum,  reglum,  verkferlum  og  almennum

hugtökum en starfið að öðru ley3 unnið undir daglegri stjórn annarra.

Hæfniskröfur: Hvaða menntunar og starfsreynslu er krafist 3l að sinna starfinu. Um hæfniskröfur 3l

kennara fer skv. lögum hverju sinni. 

Ábyrgð: Bæði  Cárhagsleg  ábyrgð  (t.d.  gerð  eða  þá.taka  í  gerð  Cárhagsáætlunar),  fagleg  ábyrgð

(ábyrgð á  starfsemi deildar,  fagleg ábyrgð á  rekstri  verkefna)  og mannaforráð (formleg ábyrgð á

mannauðsmálum). 
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Í  lögum  og/eða  kjarasamningum  má  finna  lýsingu  á  hæfniskröfum  3l  ákveðinna  starfa,  t.d.

skólameistara  og  kennara.  Þar  sem  lýsing  á  störfum  er  ítarleg  í  lögum  og/eða

kjarasamningum/stofnasamningi er vísað 3l þeirra í lýsingu á einstaka starfahópum. 

Starfaflokkun 

Skólameistari: 

Skólameistari er skipaður af ráðuney3nu. 

Hæfniskröfur: Ráðuney3ð setur hæfniskröfur hverju sinni. 

Stjórnendur:

Heyra undir skólameistara. 

Ábyrgð og verkefni: KreCandi störf sem fela í sér verkefni sem í eðli sínu eru flókin og margbrey3leg.

Verkefnin  kreCast  skilnings  á  samspili  starfsemi  fyrirtækis  og ytra  umhverfis.  Mikið  sjálfstæði  og

umboð 3l athafna fylgir starfinu. Störf sem fela í sér formlega samningagerð og miðlun Cölbrey.ra og

flókinna upplýsinga 3l ýmissa hópa, t.d. hagsmunaaðilar, nemendur, foreldrar, opinberar stofnanir

o.s.frv.

Hæfniskröfur: Háskólamenntun sem ný3st í starfi eða sambærileg reynsla. Starfsreynsla, annað hvort

innan skólans eða utan. 

Undir  þennan  hóp  flokkast: aðstoðarskólameistari,  rekstar-  og  �ármálastjóri,  áfangastjóri  og

sviðsstjóri 

Sjá nánar um ábyrgð og röðun í launaflokka í stofnanasamningum.

Kennarar: 

Ábyrgð og verkefni: Sjá lýsingu á ábyrgð og verkefnum kennara í lögum og stofnanasamningum. 

Hæfniskröfur: Kennaramenntun eða önnur háskólamenntun sem ný3st í starfi. 

Undir þennan hóp flokkast: framhaldsskólakennarar, leiðbeinendur og stundakennarar 

Sjá nánar um ábyrgð og röðun í launaflokka í stofnanasamningum.

Sérfræðingar:

Ábyrgð  og  verkefni: Verkefni  felast  m.a.  í  því  að  taka  þá.  í  að  greina  og  þróa  verklag,  kenna

starfsaðferðir á ákveðnu sérsviði, veita þjónustu og skipuleggja störf á viðkomandi sérsviði. Starfið

krefst þess að starfsfólk sýni töluvert frumkvæði og hafi svigrúm 3l sjálfstæðra vinnubragða. Starfið

krefst færni í að móta verklag/verkefni. 

Hæfniskröfur: Háskólamenntun  sem  ný3st  í  starfi  eða  sambærileg  reynsla.  Lágmark  5  ára

starfsreynsla (annað hvort innan skólans eða utan).

Undir þennan hóp flokkast: náms- og starfsráðgjafi, bókasafns- og upplýsingafulltrúi, sálfræðingur,

iðjuþjálfi, bókhalds- og innheimtufulltrúi og fulltrúi á skrifstofu.

Sjá nánar um ábyrgð og röðun í launaflokka í stofnanasamningum.

Gæðahandbók 01: Stjórnskipulag og stefna Prent. dags.: 1/22/2020



Nr.: STS-015

Jafnlaunakerfi 

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Útgáfa:  01
Dags.: 22.01.2020
Höfundur: Áfangastj.
Samþykkt: Skólameist.

Síða 4 af 4

Sérhæfð störf: 

Verkefni og ábyrgð: Verkefni felast m.a. í því að taka þá. í að greina og þróa verklag, veita þjónustu

og skipuleggja störf annarra þar sem það á við, en ekki formleg mannaforráð. Starfið krefst þess að

starfsfólk sýni töluvert frumkvæði og hafi svigrúm 3l sjálfstæðra vinnubragða. 

Hæfniskröfur: Stúdentspróf/iðnnám eða önnur menntun sem ný3st í starfi eða sambærileg reynsla.

Lágmark 5 ára starfsreynsla (annað hvort innan skólans eða utan).

Undir þennan hóp flokkast: umsjónarmaður fasteigna.

Sjá nánar um ábyrgð og röðun í launaflokka í stofnanasamningum.

Ósérhæfð störf: 

Verkefni og ábyrgð: Verkefnin eru almennt unnin undir stjórn annarra. Störf sem fela í sér einhverja

endurtekningu. Starfið krefst þess að starfsfólk sýni frumkvæði og sjálfstæði.

Hæfniskröfur: Almenn menntun sem ný3st í starfi eða sambærileg reynsla. Starfsþjálfun á vinnustað

nægir 3l að öðlast þá þekkingu sem krafist er í starfi.

Undir þennan hóp flokkast: þjónustufulltrúi, stuðningsfulltrúi, þjónustuliði 1 og þjónustuliði 2. 

Sjá nánar um ábyrgð og röðun í launaflokka í stofnanasamningum.
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