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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

Formaður

Alþjóðafulltrúi

Varaformaður

Lýðræðis- og
mannréttindafulltrúi

Gjaldkeri

Málefnafulltrúi
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Varamaður

Ritari

Varamaður

Aðildarfélög LUF:
- AFS á Íslandi
- AIESEC á Íslandi
- Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
- Barnahreyfing IOGT
- Breytendur
- Félag ungra jafnréttissinna (FUJ)
- Hugrún - Geðfræðslufélag
- JB á Íslandi (CISV)
- JCI á Íslandi
- 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)
- Uppreisn, 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 30
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, leidd af ungu fólki og starfa með
hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi. LUF er
þverpólitískur
samstarfsog
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),
Norðurlanda- og Eistrasaltsríkjabandalaginu (e. Nordic Baltic Cooperation)
og skipar fulltrúa ungs fólks hjá Sameinuðu
þjóðunum (e. UN Youth Delegate of Iceland).
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Leiðtogaskóli Íslands
Leiðtogaskóli Íslands (LSÍ) er afrakstur samvinnu 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. Evrópuráðið viðurkennir skólann sem „gott fordæmi“ (e. best
practice) í Evrópu í að stuðla að mannréttindafræðslu og lýðræðislegri borgaravitund með óformlegu námi í
ungmennastarfi.
LSÍ nýtir þekkinguna sem er til staðar innan aðildarfélaga LUF og deilir henni á milli félaga. Skólinn leggur
áherslu á að mæta þörfum félaga aðildarfélaga LUF. Þannig veitir LUF aðildarfélögunum 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;

LSÍ er sameiginlegur vettvangur aðildarfélaga LUF til að þjálfa persónulega
hæfni, efla tengslanet, deila reynslu, auka getu og valdefla ungt fólk á Íslandi.

3

Fyrirmyndar félagasamtök

Hópeflisstjórnun

Leiðtogafræði

Hádegishlé

Stjórnarseta

Fundarstjórnun

Hagsmunagæsla

09:10-10:10

10:15-11:15

11:20-12:20

12:20-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:10-16:10

Sjálfsstyrking

Fjármögnun og
styrkumsóknir

Endurmat

Tengslanet

Verkefna- og
viðburðastjórnun

Hvernig held ég mér við efnið?

Hádegishlé

Framsaga

Framkoma

Ræðumennska

Laugardagur
19. október

Hádegishlé

Heimsmarkmiðin

Stefnumótun

Staðreyndavitund

Sunnudagur
13. október

Útskrift LSÍ
2019

Málþing ungs fólks um
innleiðingu Heimsmarkmiða
Sameinuðu þjóðanna:
Afrakstur lokaverkefna

Sunnudagur
20. október

Markmið Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbæra þróun

HEIMSMARKMIÐIN

LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA / NATIONAL YOUTH COUNCIL OF ICELAND
HITT HÚSIÐ, RAFSTÖÐVARVEGUR 7, 110 REYKJAVÍK
SÍMI / PHONE: (+354) 561 1100
PÓSTFANG / EMAIL: youth@youth.is

Laugardagur
12. október

Kl.

STUNDATAFLA
2019

LEIÐTOGASKÓLI
ÍSLANDS

Kennslufyrirkomulag

Lota 1

Þátttakendur sækja námskeið 12.-13.
október samkvæmt stundatöflu.

Hugmynd

Þátttakendur skila inn hugmynd að
lokaverkefni og vinnutitli lokaverkefnis fyrir
miðnætti sunnudaginn þann 13. október á
sigurdur.helgi@youth.is.

Lota 2

Þáttakendur sækja námskeið samkvæmt
stundatöflu þann 19. október.
Sunnudaginn þann 20. október flytja
þátttakendur stutt erindi um lokaverkefni
sín og útskrifast.

Þátttakendur vinna
lokaverkefni á tímabilinu
12. - 19. okt.

Lokaverkefni
Verkefnið getur verið hvaða form sem er, á hvaða stigi sem er, svo lengi sem það
tengist Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, beint eða óbeint. Dæmi:
Stefnumótunarferli innan aðildarfélags, alþjóðaverkefni, samstarfsverkefni tveggja eða
fleiri aðildarfélaga, málþing, hópeflisviðburður, netherferð, útgáfa eða námskeiðshald.
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, vefsíða, glærusýning fyrir námskeið,
styrkumsókn, aðgerðaráætlun, verkefnaplan eða önnur afurð.

Ertu í vandræðum?
Ekki hika við að hafa samband við Sigurð Helga Birgisson verkefnastjóra
LUF í gegnum sigurdur.helgi@youth.is þurfir þú aðstoð eða hafir þú
spurningar varðandi kennslufyrirkomulagið.
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Fyrirmyndar félagasamtök

Hvernig geta félagasamtök verið til fyrirmyndar? Hvað einkennir leiðandi félagasamtök?
Félagasamtök eru fjölbreytt og tilgangur þeirra og markmið mismunandi. Farið verður yfir
grundvallaratriði sem varða rekstur frjálsra félagasamtaka, þróun þeirra og þau atriði sem
einkenna leiðandi félagasamtök. Tekin verða dæmi um einfalda verkferla sem geta stuðlað
að auknum gæðum og aukinni fagmennsku í rekstri félagasamtaka.

ÁVINNINGUR:
– Aukinn skilningir á umhverfi frjálsra félagasamtaka
– Aukin þekking á starfsemi félagasamtaka
íhagsmunabaráttu á borð við LUF
– Skilningur á einkennum fyrirmyndar félagasamtaka
– Þekking á hvað þarf til að félagasamtök blómstri

Þjálfari:
Sigurður Helgi Birgisson er verkefnastjóri LUF
og sat í stjórn félagsins í þrjú kjörtímabil frá
2016-2019. Sigurður sat í stjórn LUF í umboði
Stúdentaráðs Háskóla Íslands þar sem hann var
virkur í hagsmunabaráttu stúdenta í þónokkur ár.
Sigurður Helgi hefur sinnt ýmsum félagsstörfum af
miklum krafti í um áratug og hefur fjölbreytta
starfsreynslu. Þá hefur hann kennt námskeið og
sinnt kynningum í tengslum við störf sín. Sigurður
er menntaður lögfræðingur frá Háskóla Íslands og
nýtur þess að miðla þekkingu sinni og reynslu
áfram.
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Hópeflisstjórnun
Hvernig þróast hópur af fólki sem þekkist ekki neitt? Hvernig höfum við áhrif á hópþróun?
Þátttakendur fá innsýn inn í mikilvæga þætti er varðar hópefli og verða leidd í gegnum
notkun á hjálpartækjum sem stuðla að hópefli.

ÁVINNINGUR:
– Skilningur á hópþróun
– Ýmis hópeflisverkfæri
– Geta til að stýra hópefli
– Aukin færni í hópavinnu

Þjálfari:
Svava Gunnarsdóttir er með BA gráðu í Uppeldisog menntunarfræðum frá Háskóla Íslands. Þar að
auki tók hún diplómu í afbrotafræði við skólann.
Svava hefur unnið í rúman áratug í frístundageiranum með bæði börnum og unglingum.
Síðastliðin 8 ár hefur hún sinnt starfi forstöðumanns í
félagmiðstöðinni Bakkanum í Breiðholti. Svava hefur
setið í stjórn Samfés, samtök félagsmiðstöðva og
ungmennahúsa á Íslandi í 6 ár með hléum og af
þeim þrjú ár sem formaður samtakanna. Þar að auki
hefur hún verið í fulltrúaráði LUF í 2 ár. Í störfum
sínum hefur hún öðlast víðtæka reynslu í
leiðtogahæfni, hópa- og hópeflisstjórnun.
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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 fyrir alla sem vilja verða betri leiðtogar og
hafa áhuga á leiðtogafærni.

ÁVINNINGUR:

ÍTAREFNI:

– Geta til að greina helstu einkenni leiðtoga

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

– Aukinn skilningur á hugmyndum um „fædda
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

Þjálfari:
Fanney Þórisdóttir starfar sem leiðbeinandi og
fræðslufulltrúi hjá Bláa lóninu, rekur lítið
markþjálfunar-fyrirtæki með Söru Rós Kristinsdóttur
vinkonu sinni og er í mastersnámi í mannauðsstjórnun
við Háskóla Íslands. Hún er tómstundafræðingur og
með gráðu í markþjálfun frá Háskólanum í Reykjavík.
Fanney hefur verið virk í JCI undanfarin 8 ár og er
landsforseti hreyfingarinnar árið 2019. Fanney hefur
leiðbeint bæði börnum og fullorðnum á hinum ýmsu
námskeiðum sem miða að ræðamennsku og
framkomu, samskiptum og líkamstjáningu,
menningarlæsi, viðburðarstjórnun svo dæmi sé tekið.
Auk þessa hefur hún setið fjölbreytt námskeið
hérlendis og erlendis. Henni finnst gott kaffi vera gulli
betra og kjarni tilverunnar felast í því að læra eitthvað
nýtt.
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Stjórnarseta
Hvað einkennir góða stjórn? Námskeiðið gerir grein fyrir skipulagi félagasamtaka,
hlutverkum og ábyrgð stjórnarmeðlima eftir embættum, verkaskiptingu stjórnar og
starfsmanna og hvernig árangur stjórna er hámarkaður. Farið verður yfir aðferðir sem
auka fagmennsku, trúverðugleika, gegnsæi og lýðræðislega stjórnarhætti. Samfélagsleg
ábyrgð stjórna, lagaleg viðfangsefni og siðferðileg álitamál verða tekin fyrir.

ÁVINNINGUR:
– Þekking á skipulagi félagasamtaka
– Skilningur á hlutverkum og ábyrgð sjórna
– Hæfni til að ná meiri árangir innan stjórna
– Aukin fagmennska

Þjálfari:
Una Hildardóttir er formaður LUF og sat í stjórn
sem ritari félagsins síðastliðin tvö ár. Hún hefur
verið virk í félagastörfum frá árinu 2011, gengt
embætti aðalritara og alþjóðaritara UVG, var ritari
UVG á höfuðborgarsvæðinu, varaformaður UNF,
formaður svæðisfélags VG í Mosfellsbæ 2017-18
og frá árinu 2015 setið í stjórn flokksins sem
gjaldkeri. Una sat í framkvæmdrasrjórn UNR sem
formaður sósíaliskra ungliðahreyfinga á
norðurlöndunum á starfsárinu 2013-14. Una hefur
unnið í undirbúningisteymum fyrir námskeið fyrir
ungmenni á vegum Evrópuráðsins og verið í
þjálfarateymi LUF frá árinu 2018. Una starfar í
dag sem upplýsingafulltrúi og formaður lýðræðisog mannréttindanefndar Mosfellsbæjar en
meðfram því sinnir hún hlutverki sínu sem fyrsti
varaþingmaður VG í Suðvestur kjördæmi.
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Fundarstjórnun
Hvernig held ég góðan fund? Hlutverk fundarstjóra er mikilvægt og er nauðsynlegt að
hann átti sig á helstu markmiðum fundarins og stýri umræðum í samræmi við þau. Farið
verður yfir helstu atriði sem hafa þarf í huga við stjórn og ritun funda og hvernig hægt er
að skipuleggja þá vel með skilvirkni í huga. Dregin verða fram helstu áhrif óskilvirkra
funda samanborið við skilvirka og leitast við að greina lykilvenjur við fundarstjórn.

ÁVINNINGUR:
– Þekking og skilningur á hlutverki fundarstjóra
– Aukin færni þátttakenda í stjórnun funda
– Leiðir til að halda fundi við efnið og tæki til að stýra skilvirkum fundi

Þjálfari:
Sigurður Helgi Birgisson er verkefnastjóri LUF
og sat í stjórn félagsins í þrjú kjörtímabil frá
2016-2019. Sigurður sat í stjórn LUF í umboði
Stúdentaráðs Háskóla Íslands þar sem hann var
virkur í hagsmunabaráttu stúdenta í þónokkur ár.
Sigurður Helgi hefur sinnt ýmsum félagsstörfum af
miklum krafti í um áratug og hefur fjölbreytta
starfsreynslu. Þá hefur hann kennt námskeið og
sinnt kynningum í tengslum við störf sín. Sigurður
er menntaður lögfræðingur frá Háskóla Íslands og
nýtur þess að miðla þekkingu sinni og reynslu
áfram.
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Hagsmunagæsla
Hvernig hámarkar maður árangur við hagsmunagæslu? Þátttakendur fá innsýn í
framkvæmd og aðferðafræði Ungra umhverfissinna sem reynst hefur vel í
hagsmunagæslu fyrir sjálfbæra þróun. Hagnýtar aðferðir verða kynntar sem nýta má við
hvers konar hagsmunagæslu í tengslum við réttindi ungs fólks.

ÁVINNINGUR:
– Þátttakendur fá innblástur fyrir hvers konar hagsmunagæslu í almannaþágu
– Verkfæri sem nýtast þátttakendum við hagsmunagæslu
– Aukin þekking á samspili annarra hagsmunaaðila við hagsmunagæslu

Þjálfari:
Pétur Halldórsson er formaður Ungra umhverfissinna
og stofnandi hins alþjóðlega tengslanets ungmenna um
Norðurslóðir (Arctic Youth Network - AYN) en hann hlaut
jafnframt viðurkenninguna Framúrskarandi ungur
Íslendingur árið 2019. Hann er einnig í stjórn
Landverndar og hefur staðið fyrir himbrimarannsókn á
Íslandi ásamt því að starfa áður við náttúruvernd sem
landvörður og hjá heilbrigðiseftirliti. Pétur starfar nú sem
tengiliður á Íslandi fyrir Norðurslóðaverkefni Alþjóðlega
Náttúruverndarsjóðsins (World Wide Fund for Nature Global Arctic Programme) og er í viðbótardiplómanámi í
opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Ástríða hans
liggur í umhverfisvernd og valdeflingu ungs fólks.
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Staðreyndavitund
Í staðreyndavitund læra þátttakendur hvernig eigi að stuðla að staðreyndadrifinni
ákvarðanatöku. Byggt verður á bókinni Factfulness eftir Hans Rosling og farið yfir hvað
beri að varast í upplýsingaflæði nútímans og hvernig eigi að meðtaka þær upplýsingar.
Hvernig er þróun menntunar og fólksfjölgunar á heimsvísu? Hvers vegna vita simpansar
meira en mannfólk um hvernig menntunatstig stúlkna er og við hvernig tekjur meirihluti
mannkyns býr við? Í námskeiðinu verður einnig farið yfir mikilvæg atriði í notkun og
framsetningu gagna sem og annarra upplýsinga.

ÁVINNINGUR:
– Dýpri skilningur á mikilvægi þess að að nota og
meðtaka upplýsingar á þann hátt sem stuðlar að
sem betri ákvarðanatöku
– Tækni til að þekkja og forðast algengar
hugsanavillur og tilhneigingar sem stuðla að
röngum ályktunum og þar af leiðandi slæmri
ákvarðanatöku
– Aukin færni til að horfa hlutlægt á málefni
– Geta til að setja gögn fram á myndrænan hátt og
skilningur á hvað hafa þarf í huga við að lesa í
gögn.

Viðskiptaráð Íslands styður
Leiðtogaskóla Íslands með
námskeiðinu um
Staðreyndavitund. Viðskiptaráð
valdi bókina Factfulness jólabók
ársins 2018 og hefur útbúið
spurningapróf sem innblásin eru af
þeirri bók. Factfulness hefur haft
talsverð áhrif á málefnastarf
Viðskiptaráðs undanfarin misseri
og vill ráðið því miðla af þeirri
reynslu. Ennfremur leggur
Viðskiptaráð áherslu á menntun
og vill leggja sitt að mörkum að
stuðla að aukinni leiðtogahæfni
ungs fólks.

Þjálfari:
Konráð S. Guðjónsson er hagfræðingur frá
Háskóla Íslands og Warwick háskóla í Bretlandi.
Hann hefur starfað sem slíkur hjá Viðskiptaráði
Íslands í bráðum tvö ár en vann þar áður í
Greiningardeild Arion banka. Konráð hefur
bakgrunn í þróunarstarfi en hann var starfsnemi
hjá Þróunarsamvinnstofnun í Úganda og
hagfræðingur á skrifstofu forsetans í Tansaníu
um nokkurt skeið. Áhugi Konráðs á tölum,
gögnum og samspili hagstærða er svo mikill að
sumir kalla hann pervertískan, en sjálfur vill
hann meina að áhuginn sé einlægur.
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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.

ÁVINNINGUR:

ÍTAREFNI:

– Aukin þekking og skilningur á hvað

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

stefnumótun felur í sér

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

– Aukin færni í stefnugreiningu,
stefnumótun, áætlanagerð og

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

eftirfylgni
– Geta til að leggja drög að

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

stefnumótunarskýrslu
– Aukin þekking og skilningur á

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

ungmennastefnu (e. Youth Policy)
– Geta til að meta gæði

Landssamband ungmennafélaga, stefna, 2018.

ungmennastefnu

Evrópski unmennavettvangurinn, „A Toolkit for
Quality Standards of Youth Policy“.

Þjálfari:
Tinna Isebarn hefur starfað sem framkvæmdastjóri
Landssambands ungmennafélaga frá árinu 2015 og var
áður verkefnastjóri hjá alþjóðlegum mannréttinda- og
þróunarsamtökum í Noregi. Hún situr í Æskulýðsráði
ríkisins og Norrænu barna- og ungmennanefndinni
(NORDBUK). Tinna er stjórnmálafræðingur með MA í
þróunarfræði frá Háskóla Íslands, rannsakaði
lýðræðisþróun í Norður-Afríku, stúderaði alþjóðamál við
stjórnmálaháskólann í París og hefur allskonar reynslu
af starfi frjálsra félagasamtaka. Tinna er almennt mjög
peppuð.

20

21

Heimsmarkmiðin
Hvernig getum við innleitt Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun inn í
ungmennastarf frjálsra félagasamtaka? Þátttakendur verða leiddir í gegnum
hugmyndavinnu um markmiðin með tækni vinnustofustjórnunar. Námskeiðið hvetur til
þess að horfa á Heimsmarkmiðin út frá lausnamiðuðu og mælanlegu sjónarhorni. Þá fá
þátttakendur tækifæri til að miðla reynslu, nýta sköpunarkraftinn og þróa hugmyndir í
hópum.

ÁVINNINGUR:
– Aukin þekking og skilningur á Heimsmarkmiðunum
– Aukin færni til að nota Heimsmarkmiðin í ungmennastarfi
– Aukin hæfni til að nýta vinnustofustjórnun í hugmyndavinnu

Þjálfari:
Steinunn Ása Sigurðardóttir Steinunn er lýðræðis
og mannréttindafulltrúi í stjórn LUF og situr þar fyrir
hönd AFS á Íslandi. Hún hefur tekið þátt í starfi AFS í
mörg ár, en hún fór sem skiptinemi til Nýja Sjálands
á þeirra vegum árið 2012. Steinunn er með sterka
réttlætiskennd og skín það í gegn í flestu sem hún
tekur sér fyrir hendur. Hún brennur fyrir auknum
skilningi milli fólks og menningarheima, réttlátara
samfélagi og betri heimi. Steinunn útskrifaðist með
BA gráðu í stjórnmálafræði frá HÍ árið 2018 og lá leið
hennar þaðan á Flateyri þar sem hún stundaði nám
við lýðháskóla. Hún hefur unnið hin ýmsu störf í
gegnum tíðina, til að mynda sem mannauðsfulltrúi,
landvörður, leiðbeinandi og fleira. Nú sinnir hún
ástríðunni og starfar hjá AFS við fræðslu og
markaðsmál.
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Verkefna- og Viðburðastjórnun
Þátttakendur fá fræðilega kynningu á lykilþáttum verkefna- og viðburðastjórnunar. Einnig fá
þeir tækifæri til þess að æfa sig að nýta sér tæki og tól verkefnastjórnunar. Þá verður farið
yfir mikilvæg atriði með þátttakendum sem sérstaklega gott er að hafa í huga og hagnýta má
í framtíðinni.

ÁVINNINGUR:
– Yfirsýn yfir þau helstu atriði sem hafa þarf í huga við verkefna- og
viðburðastjórnun
– Aukin þekking á megin aðferðafræði
– Aukin færni í verkefna-, krísu- og áhættustjórnun
– Ýmsir lærdómspunktar til hagnýtingar fyrir viðburðastjórnun

Þjálfari:
Nicole Buot Navarro hefur verið í AIESEC í
fimm ár sem mannauðsstjóri og varaforseti en
hún er núverandi forseti samtakanna. Hún hefur
tekið þátt í þjálfun meðlima og viðskiptavina
reglulega í samtökunum alveg síðan janúar
2015. Hún tók meðal annars þátt í að þjálfa
þjálfarana (e. Train the Trainers) í Litháen
sumarið 2018 og hefur skipulagt ráðstefnur á
vegum AIESEC. Hún hefur einnig lokið námi
sínu í sálfræði við Háskólann í Reykjavík og
elskar að spila á guitalele, læra tungumál, fara í
göngutúr og kynnast nýju fólki.
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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
– Yfirsýn yfir helstu styrkmöguleika

Handbók Erasmus+ áætlunar
Evrópusambandsins, 2017.

fyrir íslensk ungmennafélög

Evrópuráðið: „European Youth Foundation“.

– Aukin skilningur og þekking á

Norræna ráðherranefndin: „NORDBUK“.

ferli umsóknar

Mennta- og menningarmálaráðuneytið:
Rannsóknarmiðstöð Íslands.

– Aukin færni í styrkumsóknargerð

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

Þjálfarar:
Marinó Örn Ólafsson er gjaldkeri Landssambands
ungmennafélaga og Ungra jafnaðarmanna. Þar að auki hefur
hann sinnt ýmsum störfum innan Stúdentaráðs Háskóla
Íslands, Röskvu og Ungra Evrópusinna. Um þessar mundir
stundar Marinó nám við hagfræðideild Háskóla Íslands og
starfar sem Lánasjóðsfulltrúi Stúdentaráðs.

Tinna Isebarn hefur starfað sem framkvæmdastjóri
Landssambands ungmennafélaga frá árinu 2015 og var áður
verkefnastjóri hjá alþjóðlegum mannréttinda- og
þróunarsamtökum í Noregi. Hún situr í Æskulýðsráði ríkisins
og Norrænu barna- og ungmennanefndinni (NORDBUK).
Tinna er stjórnmálafræðingur með MA í þróunarfræði frá
Háskóla Íslands, rannsakaði lýðræðisþróun í Norður-Afríku,
stúderaði alþjóðamál við stjórnmálaháskólann í París og hefur
allskonar reynslu af starfi frjálsra félagasamtaka. Tinna er
almennt mjög peppuð.
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Hvernig held ég mér við efnið?
Á námskeiðinu verður farið yfir þau tól og tæki sem þarf til þess að halda sér við efnið.
Hvað þarf að hafa í huga þegar kemur að markmiðasetningu, skilgreiningu og
framkvæmd verkefna. Ásamt því að komið verður inn á æskilegt hugarfar þegar kemur að
því að tækla verkefni.

ÁVINNINGUR:
– Aukin þekking á að skilgreina, framkvæma og fylgja á eftir verkefnum
– Færni til að nýta tól og forrit til að auka skilvirkni og afköst verkefna
– Þátttakendur verði tilbúnir að takast á við og vinna lokaverkefni
Leiðtogaskólans

Þjálfari:
Kristjana Björk Barðdal er með B.Sc. gráðu í
iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands ásamt því að
leggja stund á tölvunarfræði. Kristjana hefur mikla
reynslu af félagastörfum innan og utan
háskólasamfélagsins er hún sat m.a í stjórn
Ungmennaráðs UN Women og Stúdentaráði Háskóla
Íslands. Ásamt því hefur hún unnið að verkefnum
tengdum jafnrétti og nýsköpun. Kristjana er ein af
stofnendum Ada, hagsmunafélags kvenna í
upplýsingatækni við HÍ en gegnir þar stöðu forseta
ásamt því að vera varaformaður VERTOnet,
hagsmunasamtaka kvenna í upplýsingatækni á
Íslandi. Í dag starfar Kristjana sem framkvæmdastjóri
Reboot Hack ásamt því að vera hakkaþonráðgjafi.
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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

Þjálfarar:
Geir Finnsson er varaformaður LUF og varaborgarfulltrúi
Viðreisnar. Hann var varaþingmaður fyrir Viðreisn 2016-17. Geir
hefur þónokkra reynslu af ræðumennsku, hafandi setið í stjórn
MORFÍs 2010-11 sem meðstjórnandi og síðar formaður 2011-12.
Geir hefur haldið ótalmörg ræðu- og málflutningsnámskeið sem
MORFÍs þjálfari MA, MR og FS, auk Hagaskóla og Lindaskóla. Þá
hefur hann áður kennt framsögu og framkomu í Leiðtogaskóla LUF
2018. Einnig hefur hann haldið ræðunámskeið í Stjórnmálaskóla
Uppreisnar og verið ráðgjafi fyrir þingmenn. Geir er með B.A.
gráðu í ensku og uppáhalds liturinn hans er grænn, því hann er
blanda af bláum og gulum.

Jóhanna María Sigmundsdóttir var alþingismaður í kjörtímabilinu
2013-2016, hún er fyrrum formaður Samtaka ungra bænda (SUB)
og fyrrum varaformaður Sambands ungra Framsóknarmanna
(SUF). Jóhanna hefur reynslu úr MORFÍS og hefur síðustu ár
haldið námskeið á eigin vegum er varða ræðumennsku, framkomu
og sjálfstraust. Jóhanna María er með BA gráðu í miðlun og
almannatengslum frá Háskólanum á Bifröst og hefur þar áður lokið
námi í búfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Í dag starfar
Jóhanna sem framkvæmdarstjóri hjá Landssambandi kúabænda.
Reynsla hennar úr félagsmálum spannar allt frá búnaðarfélögum til
Norðurlandaráðs.
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Tengslanet
Hvaða máli skiptir tengslanet og hvernig nýtist það? Hvernig byggir maður upp
tengslanet og hvernig er hægt að styrkja það bæði þegar kemur að félagasamtökum og
einstaklingum? Þátttakendum verða gefin ráð með næstu skref sama hvar þau standa
ásamt því að fara yfir heilræði tengd tengslanetsviðburðum.

ÁVINNINGUR:
– Aukinn skilningur á mikilvægi tengslanets og styrkingu þess
– Aukið öryggi þegar kemur að tengslamyndun
– Hæfni til að nýta LinkedIn við eflingu tengslanets

Þjálfari:
Kristjana Björk Barðdal er með B.Sc. gráðu í
iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands ásamt því að
leggja stund á tölvunarfræði. Kristjana hefur mikla
reynslu af félagastörfum innan og utan
háskólasamfélagsins er hún sat m.a í stjórn
Ungmennaráðs UN Women og Stúdentaráði
Háskóla Íslands. Ásamt því hefur hún unnið að
verkefnum tengdum jafnrétti og nýsköpun.
Kristjana er ein af stofnendum Ada,
hagsmunafélags kvenna í upplýsingatækni við HÍ
en gegnir þar stöðu forseta ásamt því að vera
varaformaður VERTOnet, hagsmunasamtaka
kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í dag starfar
Kristjana sem framkvæmdastjóri Reboot Hack
ásamt því að vera hakkaþonráðgjafi.
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Sjálfsstyrking
Þátttakendur fá þjálfun í tækni sem nýtist til að styrkja sjálfstraust í daglegu lífi og getur
einnig nýst til að gefa hversdagsleikanum aukna þýðingu. Aðferðin byggist á jákvæðri
sálfræði, núvitund og líkamsbeitingu. Þátttakendur munu meta leiðtogahæfni sína, hvað
þarf að bæta? Hvar liggja styrkleikarnir og hvernig eru þeir nýtti til hins ítrasta?

ÁVINNINGUR:
– Aukið sjálfstraust
– Aukin sjálfsvitund
– Aðferðir og tækni til sjálfsstyrkingar

Þjálfari:
Elín Kristjánsdóttir er sjálfsstætt starfandi
taílenskur/íslenskur túlkur, tilsjónaraðili hjá
Barnavernd, leiðbeinandi og verkefnastjóri í
þróunarverkefni Fjölmenningarlegrar
unglingasmiðju og er í markþjálfunarnámi hjá
Profectus. Hún hefur verið virkur félagi í JCI í rúmt
ár og er viðtakandi forseti JCI Esju árið 2020, auk
þess innleiddi hún Aristótelesarkaffi á Íslandi
(Aristotle’s Cafe Iceland) sem er öruggur
vettvangur fyrir einstaklinga til að eiga umræður
sem skipta máli. Elín hefur m.a. haldið námskeið í
lóðsun og virkri hlustun, fjölmenningarfærni og
markmiðasetningu. Elín trúir því að allt gerist af
ástæðu og að það sé alltaf rými til vaxtar, sama
hvað á reynir.
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Leiðtogaskóli Íslands
. . . lýðræði og mannréttindi í verki
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