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Kæri þátttakandi,
Vertu hjartanlega velkomin/n í Leiðtogaskóla Íslands. Þessi handbók er
hugsuð fyrir þig og hefur að geyma hagnýtar upplýsingar um skólann. Við
vonum að skólinn muni veita þér aukna þekkingu og öflug verkfæri sem þú
getur nýtt í hagsmuna- og/eða réttindabaráttu. Ef þú kynnist metnaðarfullu fólki,
fyllist innblæstri og hvata til að gera eitthvað magnað, stígur út fyrir
þægindarammann og hefur gaman, þá ertu á réttum stað.

Stjórn LUF
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Aðildarfélög LUF:
- AFS á Íslandi
- AIESEC á Íslandi
- Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
- Barnahreyfing IOGT
- Breytendur
- Félag ungra jafnréttissinna (FUJ)
- JB á Íslandi (CISV)
- JCI á Íslandi
- Kóder
- Núll prósent
- Projekt Polska
- Samband íslenskra
framhaldsskólanema (SÍF)
- Samband íslenskra námsmanna
erlendis (SÍNE)
- Samband ungra framsóknarmanna
(SUF)
- Samfés
- Samtök ungra bænda (SUB)
- SEEDS (Sjálfboðaliðar umhverfis
landið)
- Stamfélagið (Ungliðahreyfing
Málbjargar)
- Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ)
- Ung Vinstri græn (UGV)
- Ungar athafnakonur (UAK)
- Ungir Evrópusinnar (UE)
- Ungir jafnaðarmenn (UJ)
- Ungir Píratar (UP)
- Ungir umhverfissinnar (UU)
- Ungliðahreyfing Viðreisnar
- Ungmennadeild Norræna félagsins
(UNF)
- Ungmennahreyfing Rauða kross
Íslands (URKÍ)
- Ungmennaráð UNICEF

Landssamband ungmennafélaga (LUF)
rekur Leiðtogaskóla Íslands (LSÍ). LUF er
regnhlífasamtök fyrir félagasamtök ungs
fólks á Íslandi og þeim tilheyra 29
aðildarfélög. LUF er sameign aðildarfélaganna, veitir þeim ekki samkeppni í
starfi, heldur vinnur samkvæmt þeim.
Aðildarfélög LUF eiga það sameiginlegt
að vera lýðræðisleg, frjáls félagasamtök,
sem starfa á landsvísu, stýrð af ungu fólki
og starfa með hagsmuni ungs fólks að
leiðarljósi. LUF er þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur, málsvari
ungs fólks gagnvart íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir hagsmunum ungra
Íslendinga á alþjóðavettvangi og hefur
upplýsingaskyldu að gegna gangvart
aðildarfélögunum sínum auk þess að
þjónusta þau á margvíslegan hátt. LUF
hefur það að markmiði að vernda og efla
réttindi ungs fólks, stuðla að valdeflingu
ungs fólks í samfélaginu, efla samstarf
félagasamtaka ungs fólks, stuðla að
umræðu sem og þekkingarsköpun um
málefni ungs fólks og hvetja til virkrar
samfélagsþátttöku þeirra.
LUF er aðili að Evrópska ungmennavettvangnum (e. European Youth Forum)
og Norðurlanda- og Eistrasaltsríkjabandalaginu (e. Nordic Baltic
Cooperation).
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Leiðtogaskóli Íslands
Leiðtogaskóli Íslands eða LSÍ (áður Leiðtogaskóli LÆF) er afrakstur samvinnu allra aðildarfélaga LUF sem
vildu bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu námi og heildstæðri þjálfun ungs fólks sem eru þátttakendur í
félagastarfi. Skólinn var sameignlega þróaður af aðildarfélögunum árið 2015. Hann var formlega stofnaður og
þann 26. janúar 2016. Fyrsti árgangur skólans útskrifaðist þann 9. október 2016.

LSÍ nýtir þekkinguna sem er til staðar innan aðildarfélaga LUF, deilir henni á milli félaga, ásamt því að sækja í
sérfræðiþekkingu annarsstaðar frá eftir þörfum. Leiðtogaskólinn leggur áherslu á að mæta þörfum félaga
aðildarfélaga LUF. Námskeiðin sem eru kennd eru valin með lýðræðislegum hætti af aðildarfélögunum. Þetta
er gert til þess að LUF geti þjónað hlutverki sínu sem best með því að veita aðildarfélögum þá þjónustu og
þann stuðning sem þau sjálf telja að þau þurfi.
Markmið LSÍ er að efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum með því að;
➔
Veita ungu fólki nauðsynleg verkfæri og hagnýta fræðslu til að þekkja, æfa, vernda og efla eigin
réttindi;
➔
Virkja mannauðinn innan aðildarfélögum LUF og veita þeim stuðning í hagsmunastarfi, nýsköpun og
láta hugmyndir verða að veruleika.
➔
Auka starfshæfni og atvinnumöguleika ungs fólks með því að skapa tækifæri til þess að
meta/viðurkenna óformlegt nám og stuðla að því að félagsstarf verið metið að verðleikum í námi og
starfi;
➔
Hvetja til samstarfs aðildarfélaga, koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja virkni smærri félaga sem stríða
við auðlindaskort;
➔
Vera vettvangur fyrir ungt fólk utan félagasamtaka sem vill kynna sér starf ungmennafélaga og hvetja
þá einstaklinga til að taka þátt í sjálfboðastarfi.

LSÍ er sameiginlegur vettvangur aðildarfélaga LUF til að þjálfa persónulega
hæfni, efla tengslanet, deila reynslu, auka getu og valdefla ungt fólk á Íslandi.
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Málþing ungs fólks um
mannréttindi: Afrakstur
lokaverkefna

Sunnudagur
15. október

Kennslufyrirkomulag

Þátttakendur vinna
lokaverkefni á tímabilinu
2. sept. - 12. okt.

Lota 1

Þátttakendur sækja námskeið 2.-3.
september samkvæmt stundatöflu.

Hugmynd

Þátttakendur skila inn hugmynd að
lokaverkefni og vinnutitli lokaverkefnis fyrir
miðnætti mánudaginn þann 25. september
á tinna.isebarn@youth.is.

Skil

Þátttakendur skila lokaverkefni fyrir
miðnætti fimmtudaginn þann 12. október á
youth@youth.is.

Lota 2

Þáttakendur sækja námskeið í
ræðumennsku og aðra undirbúningsvinnu
þann 14. október. Sunnudaginn þann 15.
október flytja þátttakendur stuttan
fyrirlestur um lokaverkefni sín og
útskrifast.
Lokaverkefni

Verkefnið getur verið hvaða formi sem er, á hvaða stigi sem er, svo lengi sem það
tengist mannréttindum, beint eða óbeint. Dæmi: Nýliðunarviðburður,
stefnumótunarferli innan aðildarfélags, þátttaka í #ÉgKýs verkefninu, alþjóðaverkefni,
samstarfsverkefni tveggja eða fleiri aðildarfélaga, málþing, hópeflisviðburður,
netherferð, útgáfa, viðskiptahugmynd, námskeiðshald, stofnun félags eða önnur
nýsköpun.
Afurð verkefnisins getur jafnframt verið hvað sem er, svo lengi sem afurðin nýtist
a.m.k. einu aðildarfélagi LUF, beint eða óbeint. Dæmi: Myndband, skýrsla,
greinargerð, ljósmyndir, stefna félags, ritgerð, lög félags, vefsíða, glærusýning fyrir
mannréttindanámskeið, styrkumsókn, viðskiptaáætlun, aðgerðaráætlun, verkefnaplan
eða önnur afurð.

Ertu í vandræðum?
Ekki hika við að hafa samband við Unu Hildardóttur ritara LUF í gegnum
una@youth.is hafir þú spurningar varðandi kennslufyrirkomulagið.
Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF aðstoðar þig með að komast af stað
með lokaverkefnið í gegnum tinna.isebarn@youth.is.
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Leiðtogafræði

Eru einhverjir fæddir leiðtogar, og aðrir fylgjendur? Hvernig getum við aukið færni okkar í
að leiða hópa, selja hugmyndir okkar og fá aðra í lið með okkur? Eiga allir leiðtogar
ákveðin einkenni sameiginleg? Námskeiðið er á vegum JCI á Íslandi og er fyrir alla sem
vilja verða betri leiðtogar og hafa áhuga á leiðtogafærni.

ÁVINNINGUR:

ÍTAREFNI:

– Geta til að greina helstu einkenni leiðtoga
– Aukinn skilningur á hugmyndum um „fædda

Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson,
Leiðtogafærni: Sjálfsskilningur, þroski og
þróun, 2011.

leiðtoga“ og fylgjendur
Goleman, Daniel o.fl., Primal Leadership:
Learning to Lead with Emotional Intelligence,
2004.

– Aukin færni í að selja hugmyndir
– Aukin færni í að greina ólíkar

Adirondack, Sandy, Just about managing?
Effective management for voluntary
organisation and community groups, London
Voluntary Service Council, 2005.

hópasamsetningar og persónugerðir
– Aukin innsýn til að vaxa sem leiðtogar

Leiðbeinandi
Tryggvi Freyr Elínarson er frumkvöðull. Hann starfar sem
framkvæmdastjóri og stofnandi Innut - þar sem hann er
sérfræðingur í birtingum markaðsefnis á netinu. Tryggvi hefur
lengi starfað við sölu- og markaðsmál sem og sinnt
leiðbeinendastörfum fyrir JCI í áraraðir.
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Samskiptahæfni:
Efling hópavinnu

Kjarninn í starfsárangri liggur í hæfileikum einstaklinga til að standa sig í vel sem meðlimur í
teymi. Til að verða afkastamikill meðlimur í teymi þarf að skilja hlutverk sitt í teyminu,
markmið, styrkleika og hvatningarefni annarra teymismeðlima. Farið verður yfir aðferðir til að
hámarka samskiptahæfni og hvernig sú hæfni eflir hópavinnu. Hvernig ræktum við
hæfileikann til að eiga í góðum samskiptum við aðra, skilja sjónarmið annarra og vinna með
öðrum að því að ná sameiginlegum markmiðum?

ÁVINNINGUR:

ÍTAREFNI:

– Geta til að kortleggja reynslu og

Carnegie, Dale, How to Win Friends and Influence
People, 1936.

árangur í teymisvinnu

Carnegie, Dale. The Dale Carnegie Leadership
Mastery Course: How To Challenge Yourself and
Others To Greatness, 2001.

– Þekking á þeim
grundvallarlögmálum sem laða

Carnegie, Dale. The 5 Essential People Skills: How
to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve
Conflicts, 2004

fram samvinnuanda og virkni
– Aukin færni í að greina tækifæri til
að bæta frammistöðu og samvinna.

Leiðbeinandi
Sandra Ósk Jóhannsdóttir er Dale Carnegie þjálfari og
stundar Meistaranám í Verkefnastjórnun hjá HR. Hún er
með BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði frá
Háskólanum á Bifröst og Diplómu í kennslufræðum.
Sandra hefur áður starfað sem leiðbeinandi og
verkefnastjóri og hefur mikla reynslu af félagsstörfum.
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„Active Citizen Framework“ (ACF)

Hvaða áskoranir vilt þú takast á við í íslensku samfélagi? Hvaða jákvæðu breytingar vilt þú
sjá í umhverfinu í kringum þig? „Active Citizen Framework“ (ACF) er aðferðafræði sem notuð
er til að auka árangur í samfélagsumbótum með því að ráðast á rót vandans og sameina
einstaklinga, frjáls félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld.
Allar áskoranir sem við mætum í samfélaginu, í félagasamtökunum okkar eða okkur sjálfum,
hafa undirliggjandi orsakir. Til þess að hafa raunveruleg áhrif er nauðsynlegt að skilja og
takast á við þessar orsakir. Í þessari smiðju kynnumst við „Active Citizen Framework“ sem er
ferli hannað af JCI og nýtist vel í þarfagreiningu og sköpun á jákvæðum og uppbyggilegum
verkefnum.

ÁVINNINGUR:
– Geta til að framkvæma grunnþarfagreiningu
– Aukin skilningur á mikilvægi samfélagsbreytinga í samstarfi við aðra
– Fjöldi hugmynda um áhugaverð verkefni í samfélaginu
– Geta til að framkvæmd verkefni sem hefur jákvæð áhrif

Leiðbeinandi
Svava Arnardóttir er landsforseti JCI á Íslandi 2017,
starfar sem iðjuþjálfi og sinnir frumkvöðlastarfi í
geðheilbrigðismálum. Svava er einnig stundakennari við
Háskólann á Akureyri. Hún hefur leiðbeint innan JCI, í
Háskólanum á Akureyri og fyrir Vinnumálastofnun, haldið
námskeið og flutt ræður á ýmsum ráðstefnum.
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Réttindi ungs fólks

Þátttakendur kynnast helstu mannréttindasamningum sem tengjast réttindum ungs fólks.
Þeir verða jafnframt þjálfaðir í að nýta alþjóðlega sáttmála til verkefnasköpunar sem
stuðla að því að vernda og efla mannréttindi.

ÍTAREFNI:

ÁVINNINGUR:

www.humanrights.is

– Aukin þekking og skilningur á hvað

Brander, Patricia o.fl. „Compass: A manual on human
rights education with young people“, Evrópuráðið:
2015. Útgáfan frá árinu 2002 var þýdd yfir á íslensku
og er aðgengileg á vefnum:
http://vefir.nams.is/kompas/

mannréttindi ungs fólks felur í sér
– Aukin geta til að miðla mannréttindum og
fræða aðra með notkun Kompás

Evrópuráðið, Sáttmáli Evrópuráðsins um lýðræðislega
borgaravitund og mannréttindafræðslu, 2010.

– Færni í að nýta ýmis verkfæri til verkefna
sem stuðla að eflingu mannréttinda

Evrópuráðið,, „Young people’s access to rights
through youth information and counselling: Toolkit on
how to inform young people about their rights“, 2015

– Skilningur á mikilvægi fyrirbyggjandi
aðgerða sem koma í veg fyrir óréttlæti og

Evrópski ungmennavettvangurinn (e. European Youth
Forum), „Promoting Youth Rights: How to harness the
power of youth rights instruments“, 2017.

mismunun

Leiðbeinandi
Margrét Steinarsdóttir er framkvæmdastjóri
Mannréttindaskrifstofu Íslands. Áður starfaði hún
sem framkvæmdastjóri Alþjóðahúss árið 2009 og
sem lögfræðingur hússins frá 2004. Margrét hefur
m.a. unnið hjá Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum,
Ríkisskattstjóra og Persónuvernd. Hún lauk
kandídatsprófi í lögfræði frá HÍ árið 1993.
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Stefnumótun

Hvernig geta ungmennafélög nýtt sér stefnumótunaraðferðir? Hvers vegna ættu
ungmennafélög að móta sér stefnu? Þátttakendur kynnast ferli stefnumótunar, hagnýtingu
þess og hámörkun gæða. Stefnumiðuð stjórnun er hluti af starfsemi fyrirtækja, stofnana og
félagasamtaka, því er færni á sviðinu verðmætur eiginleiki í fari leiðtoga. Viðfangsefnið verður
skýrt út frá stefnumótun sem tengjast málefnum ungs fólks.

ÍTAREFNI:
Stjórnarráð Íslands, Handbók um opinbera
stefnumótun og áætlanagerð, 2013.

ÁVINNINGUR:
– Aukin þekking og skilningur á hvað

Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson,
Stefnumótunarfærni: Markmið, stefna og leiðir, 2011.

stefnumótun felur í sér
– Aukin færni í stefnugreiningu,

Ungmennasamstarf Evrópuráðsins og
Evrópusambandsins, „Youth Policy: The Essentials“.

stefnumótun, áætlanagerð og eftirfylgni

Evrópusambandið, „EU Youth Strategy“, 2010-2018.

– Geta til að leggja drög að

Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins, „Revised European
Charter on the Participation of Young People in Local
and Regional Life“, 2003.

stefnumótunarskýrslu
– Aukin þekking og skilningur á
ungmennastefnu (e. Youth Policy)

Mennta- og menningarmálaráðuneytið - Æskulýðsráð,
Stefnumótun í Æskulýðsmálum, 2014-2018.

– Geta til að meta gæði ungmennastefnu

Landssamband ungmennafélaga, stefna, 2017.
Evrópski unmennavettvangurinn, „A Toolkit for Quality
Standards of Youth Policy“.

Leiðbeinandi
Tinna Isebarn er framkvæmdastjóri Landssambands
ungmennafélaga frá 2015 og var áður verkefnastjóri hjá
alþjóðlegum mannréttinda- og þróunarsamtökum í Noregi.
Hún er Ungmennafulltrúi Íslands í Sveitarstjórnarþingi
Evrópuráðsins og hefur allskonar reynslu af félagsstörfum.
Tinna er stjórnmálafræðingur með MA í þróunarfræði frá HÍ,
rannsakaði lýðræðisþróun í Norður-Afríku og stúderaði
alþjóðamál við stjórnmálaháskólann í París.
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Nýsköpun

Hvað er nýsköpun og hvernig á hún sér stað? Hvað er sprotafyrirtæki og hvernig er það ólíkt
venjulegu fyrirtæki? Hvað veldur því að sumir frumkvöðlar ná að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd?
Farið verður yfir vegferðina allt frá því að fá hugmynd og þar til hún er orðin að blómlegu
vaxtarfyrirtæki. Þátttakendur fá innsýn inn í umhverfi nýsköpunar á Íslandi. Einkum verður
horft til hvernig ungmennafélög geta tileinkað sér hugsunarhátt frumkvöðulsins og
vinnuaðferðir sem hámarka líkur á árangri.

ÁVINNINGUR:
– Aukinn skilningur á nýsköpun.
– Aukinn skilningur á sprotafyrirtækjum
– Þekking á umhverfi
nýsköpunargeirans á Íslandi
– Dæmi um góð fordæmi (e. best
practices) sprotafyrirtækja

ÍTAREFNI:
http://www.icelandicstartups.com
Nýsköpunarmiðstöð Íslands: http://nmi.is
Thiel, P. A., & Masters, B., Zero to one: notes on startups,
or how to build the future. Crown Pub, 2014.
Graham, Paul, How to start a startup, 2005.
Osterwalder, Alexander, and Yves Pigneur. Business
model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers. John Wiley & Sons, 2010.

Leiðbeinandi
Haraldur Hugosson sér um viðskiptaþróun
(COO) hjá Genki Instruments, sprotafyrirtæki í
tónlistartækni. Áður var hann verkefnastjóri hjá
Icelandic Startups þar sem hann veitti ráðgjöf og
kom að stjórn verkefna sem styðja við
frumkvöðla á Íslandi. Haraldur er hagfræðingur
frá HÍ sem lagði stund á nýsköpunar- og
frumkvöðlafræði í Viðskiptaháskólanum í
Kaupmannahöfn.
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Verkefna- og
viðburðastjórnun
Hvort sem þú ætlar að skipuleggja litla samkomu, meðalstóran fund, árshátíð eða alþjóðlega
ráðstefnu þarf að huga vel að skipulagningunni. Þátttakendur kynnast lykilatriðum verkefnaog viðburðarstjórnunar. Farið verður yfir grundvallaratriði markmiðssetningu, undirbúnings,
tímastjórnunar, áætlanagerð, framkvæmd, kynningarstarfs og endurmats. Námskeiðið
verður kennt á ensku en þó munu einhverjar umræður fara fram á íslensku.
ÁVINNINGUR:
– Aukin þekking og skilningur á verkefna- og viðburðarstjórnun
– Geta til að skipuleggja og framkvæma viðburði og verkefni
– Geta til að kynna viðburði á árangursríkari hátt
– Geta til að mæla árangur viðburðarins
– Góð ráð, tæki og tól í viðburða- og verkefnastjórnun

Leiðbeinendur:

Þorkell Pétursson er verkefnastjóri og
sérfræðingur í rafrænum viðskiptum hjá
Fjársýslu ríkisins. Hann hefur starfað fyrir
Fjármála- og efnahagsráðuneytið, einnig
unnið sjálfstætt við grafíska hönnun og
önnur tæknistörf. Þorkell er með B.Sc. í
Viðskiptafræði og MA í alþjóðaviðskiptum
frá Háskólanum á Bifröst

Guðlaug Birna Björnsdóttir er varalandsforseti JCI á Íslandi og starfar sem vefstjóri hjá
BYKO. Áður vann hún sem þjónustustjóri hjá
Hugsmiðjunni og starfaði lengi við forritun.
Guðlaug er menntaður tölvunarfræðingur og
hefur leiðbeint fjölda námskeiða og fyrirlestra.
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Fjármögnun og
styrkumsóknir
Námskeiðið veitir hagnýtar upplýsingar um hvernig sótt er um fjármagn. Farið verður
yfir þá möguleika sem eru í boði fyrir ungmennafélög á Íslandi til að fjármagna starf
sitt. Þátttakendur verða leiddir í gegnum ferli styrkumsóknar og þau atriði sem gott er
að hafa í huga til þess að hámarka líkurnar á fjárveitingu. Þátttakendur fá einnig
kynningu á úthlutunum ríkisins til ungmennfélaga.

ÍTAREFNI:
ÁVINNINGUR:

Ungmennasamstarf Evrópuráðsins og
Evrópusambandsins, „Funding and financial
management: Comprehensive overview of
Educational Evaluation in Youth Work”, 2004.

– Þekking á mismunandi
fjármögnunarleiðum fyrir frjáls
félagasamtök

Handbók Erasmus+ áætlunar
Evrópusambandsins, 2017.

– Yfirsýn yfir helstu styrkmöguleika fyrir

Evrópuráðið: „European Youth Foundation“.

íslensk ungmennafélög

Norræna ráðherranefndin: „NORDBUK“.

– Aukin skilningur og þekking á ferli

Mennta- og menningarmálaráðuneytið:
Rannsóknarmiðstöð Íslands.

umsóknar
– Aukin færni í styrkumsóknargerð

Landssamband ungmennafélaga, Samantekt á
fjárútlátum ríkisins til æskulýðsmála & staðan í
málaflokknum, 2012.

Leiðbeinandi
Tinna Isebarn er framkvæmdastjóri Landssambands
ungmennafélaga frá 2015 og var áður verkefnastjóri hjá
alþjóðlegum mannréttinda- og þróunarsamtökum í
Noregi. Hún er Ungmennafulltrúi Íslands í
Sveitarstjórnarþingi Evrópuráðsins og hefur allskonar
reynslu af félagsstörfum. Tinna er stjórnmálafræðingur
með MA í þróunarfræði frá HÍ, rannsakaði
lýðræðisþróun í Norður-Afríku og stúderaði alþjóðamál
við stjórnmálaháskólann í París.
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Ræðumennska:
Framkoma og framsaga
Langar þig að verða enn betri í að koma hugmyndum þínum í orð, vera sannfærandi
ræðumaður og örugg/ur í púlti? Góð framsaga og framkoma eru lykilþættir hvers leiðtoga.
Leiðtogar þurfa í sífellu að selja framtíðarsýn sína og hugmyndir til þess að fá fólk til að fylgja
sér. Þátttakendur kynnast ræðutækni sem nýtist í öllum aðstæðum.
ÁVINNINGUR:
– Aukin þekking á ræðumennsku
– Geta til að semja ræðu án mikillar fyrirhafnar
– Meira öryggi í ræðupúlti
– Ýmsar aðferðir til að koma vel fyrir sem ræðumaður

Leiðbeinendur:

Svava Arnardóttir er landsforseti JCI á
Íslandi 2017, starfar sem iðjuþjálfi og
sinnir frumkvöðlastarfi í geðheilbrigðismálum. Svava er einnig stundakennari
við Háskólann á Akureyri. Hún hefur
leiðbeint innan JCI, í Háskólanum á
Akureyri og fyrir Vinnumálastofnun,
haldið námskeið og flutt ræður á
ýmsum ráðstefnum.

Guðlaug Birna Björnsdóttir er varalandsforseti JCI á Íslandi og starfar sem vefstjóri
hjá BYKO. Áður vann hún sem þjónustustjóri
hjá Hugsmiðjunni og starfaði lengi við
forritun. Guðlaug er tölvunarfræðingur og
hefur leiðbeint bæði fjölda námskeiða og
fyrirlestra.

22

23

Leiðtogaskóli Íslands
. . . lýðræði og mannréttindi í verki
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