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Leiðbeiningarsamtöl - vinnustofa 12.10.2016  

Þátttakendur:Tími: 

12.10.2016 Miðvikudagur 13:00 - 16:00 

Leiðbeinandi:Guðrún Snorradóttir 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Leiðbeinandi samtal – vinnustofa Á vinnustofunni verður farið yfir krefjandi starfsmannamál, hvernig stjórnendur hafa 
frumkvæði og taka á málum þegar leiðbeina þarf starfsmanni um starfið, hegðun eða samskipti. Kynntur verður sálfræðilegi 
samningurinn sem er huglægur gagnkvæmur samningur sem verður til í ráðningarferlinu. Farið verður yfir fyrirbyggjandi aðgerðir og 
þau gögn sem þurfa að vera til staðar þegar ráðning á sér stað. Farið verður yfir hvernig stjórnandi á að undirbúa leiðbeinandi samtal 
og hvaða gögn þurfa að liggja fyrir. Tekin verða fyrir raunhæf verkefni sem stjórnendur fá að spreyta sig á með verkfærum 
markþjálfunar. Eftir námskeiðið munu stjórnendur: *Þekkja markmið með leiðbeinandi samtali og hvernig það er undirbúið *Þekkja 
sálfræðilega samninginn og hvernig hægt er að nota fyrirbyggjandi aðgerðir við starfsmannastjórnun *Hafa fengið æfingu í 
leiðbeinandi samtali með verkfærum markþjálfunar 

                                                              

2016 SAP Launaáætlun  1.9.2016                                                             

Þátttakendur:Tími: 

1.9.2016 Fimmtudagur 10:00 - 11:00 

Leiðbeinandi:Sara Hlín Jónsdóttir, Jóhanna Bára Þórisdóttir 
Staðsetning:Fundarherbergi 2. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:Upprifjunarnámskeið fyrir notendur SAP launaáætlunar og kennsla fyrir nýja notendur. Sérstök áhersla verður lögð á kennslu í 
notkun lista og aðferðir við villuleit í skráningu. Mælst er til þess að allir notendur launaáætlunarkerfisins skrái sig til þátttöku á 
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námskeið í notkun þess. Þau ykkar sem nota fartölvur eru vinsamlegast beðin um að koma með þær á námskeiðið. Vinsamlega látið 
leiðbeinendur vita ef þið getið ekki komið með fartölvu 

                                                              

Starfsdagur stjórnenda - 06.04.2016 6.4.2016                                                             

Þátttakendur:Tími: 

6.4.2016 Miðvikudagur 08:45 - 15:00 

Leiðbeinandi: 
Staðsetning:Hlíð samkomusalur 
Lýsing:Áfram veginn - Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 6. apríl 2015 – Salur - Hlíð Fundarstjórn fyrir hádegi: Guðrún 
Sigurðardóttir framkvæmdastjóri fjölskyldudeildar Fundarstjórn eftir hádegi: Þórgnýr Dýrfjörð framkvæmdastjóri Akureyrarstofu 
Dagskrá: 08.45 Skráning og morgunkaffi og rúnstykki 09.00 Ávarp bæjarstjóra - Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 09.10 Þjónandi 
leiðsögn og leiðtogahæfni - Kristinn Már Torfason, forstöðumaður á búsetudeild 10.10 Morgunleikfimi - Stjórnandi: Halla Stefánsdóttir, 
starfsmaður í iðju og félagsstarfi og jógakennari 10.20 Kaffi og hópavinna 11.00 Helgun starfsmanna – hvað virkar? - Bryndís Björg 
Þórhallsdóttir, forstöðumaður Furu- og Víðihlíðar og raðhúsa 11.30 Helgun í starfi og markþjálfun - Erna Rós Ingvarsdóttir, 
leikskólastjóri í Pálmholti 12.00 Örkynningar um nýsköpun og tækni í starfsemi ÖA 12.20 Matarhlé 13.00 Hópavinna – unnið með 
aðgerðaáætlanir deilda 14.00 Núvitund, streita- og orkustjórnun - Jón Baldvin Hannesson, skólastjóri Giljaskóla 14.50 Lokaorð - Eiríkur 
Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 

                                                              

Starfsdagur stjórnenda - 11.11.2015 11.11.2015                                                             

Þátttakendur:Tími: 

11.11.2015 Miðvikudagur 09:00 - 15:00 

Leiðbeinandi:Guðrún Snorradóttir 
Staðsetning:Þórisstaðir 
Lýsing:Hugur og hjarta Leiðtogaþjálfun Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 11. nóvember 2015 Þórisstaðir - www.hotelnatur.com 
Fundarstjórn: Þórgnýr, Guðrún, Halla Dagskrá 08.45 Brottför frá Ráðhúsinu með rútu 09.00 Ávarp bæjarstjóra - Markmið dagsins 
Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 09.10 Ísbrjótur í umsjá Ingunnar og Katrínar 09.20 Helgun starfsmanna – hvað þýðir það? 
Hjördís Sigursteinsdóttir, Háskólinn á Akureyri 09.40 Hvernig nýtum við markþjálfun til að hafa áhrif á helgun starfsmanna? Guðrún 
Snorradóttir, stjórnendamarkþjálfi 10.40 Hópavinna og Kaffi Helgun starfsmanna – hvar geta stjórnendur haft áhrif? Stjórnendur: 
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Halldór, Helgi og Dagný 11.45 Matarhlé og göngutúr Leiðsögumenn: Soffía V., Bjarki, Inga, Sigríður 12.30 Jákvæð sálfræði og helgun 
starfsmanna -Þrautseigja og þakklæti Guðrún Snorradóttir, stjórnendamarkþjálfi 13.30 Hópavinna Aðgerðaáætlanir deilda Stjórnendur: 
Soffía L., Guðríður, Dan 14.00 Kynning á aðgerðum 14.30 Hvernig lítur búið út? Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 14.40 Leikur í 
lok dags Guðrún Snorradóttir, stjórnendamarkþjálfi 15.00 Brottför frá Þórisstöðum með rútu 

                                                              

Vinnustund 14.10.2015                                                             

Þátttakendur:Tími: 

14.10.2015 Miðvikudagur 10:00 - 11:00 

Leiðbeinandi:Kristjana Kristjánsdóttir, Jón Stefán Baldursson 
Staðsetning: 
Lýsing:Kynning á viðverukerfinu Vinnustund fyrir starfsfólk Farið verður yfir: Hvernig starfsmaður skráir sig inn í Vinnustund. Hvaða 
upplýsingar um starfsmanninn eru inn í Vinnustund. Hverning setja skal inn nýja tímaskráningu. Hvernig skrá á inn fjarvistir t.d. 
orlofskráningu. Hvernig breyta á viðveruskráningu. Hverning leyfisóskir eru settar inn, t.d. óskir um orlof. Hvernig vaktavinnufólk setur 
inn vaktaóskir. Hvernig vaktavinnufólk getur séð vaktavinnuskil. 

                                                              

Frístundir og afþreying  28.5.2015                                                             

Þátttakendur:Tími: 

28.5.2015 Fimmtudagur 08:00 - 12:00 

Leiðbeinandi: 
Staðsetning:Símey - Þórsstíg 4 
Lýsing:Markmið: Að þátttakendur fái yfirsýn yfir frístunda- og afþreyingariðnaðinn á Íslandi og vaxandi mikilvægi þeirrar þjónustu. Að 
þátttakendur upplifi starf sitt sem hluta af þeirri heild sem frístunda- og afþreyingariðnaðinn er. Að þátttakendur verði meðvitaðir um 
aðrar hliðar starfs síns sem tengjast t.d. ferðamannaiðnaði, upplýsingamiðlun, viðburðastjórnun og samskiptafræðum. Námslýsing: 
Frístundir og afþreying er sístækkandi iðnaður hér á landi og á námskeiðinu verður fjallað um hann á almennan hátt. Markmiðið er að 
gefa starfsmönnum innsýn inní þennan heim og hver þróunin er. Fjallað um helstu flokka frístunda og afþreyingar hér á landi, áherslur 
og nýjungar og hvernig ör þróun í þessum geira hefur áhrif á störf starfsmanna á sundstöðum og íþróttamannvirkjum. Einnig er fjallað 
um árstíðarbundin verkefni starfanna og þróun þeirra. 
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Starfsdagur stjórnenda - 6.5.2015 6.5.2015                                                             

Þátttakendur:Tími: 

6.5.2015 Miðvikudagur 08:30 - 15:00 

Leiðbeinandi: 
Staðsetning:Hof – Hamrar 
Lýsing:Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 6. maí 2015 – Hamrar í Hofi Fundarstjórn:Dagný M. Harðardóttir, Jón Bragi 
Gunnarsson og Guðríður Friðriksdóttir Dagskrá: 09.00 Ávarp bæjarstjóra Eiríkur Björn Björgvinsson 09.20 Reynslusögur stjórnenda 
Sögumenn: Soffía Lárusdóttir, Soffía Vagnsdóttir og Halldór S. Guðmundsson 10.05 Morgunleikfimi Stjórnendur: Dan Jens Brynjarsson, 
Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Halla Margrét Tryggvadóttir 10.10 Kaffi og hópavinna – Hver er okkar reynsla? Stjórnendur: Guðrún 
Sigurðardóttir , Helgi Már Pálsson og Sigríður Stefánsdóttir 11.10 Fyrstu niðurstöður starfsmannakönnunar Hjördís Sigursteinsdóttir 
lektor við HA 11.45 Matarhlé – boðið verður upp á hádegismat 12.30 Markþjálfun nýtt í starfi Karl Frímannsson sveitarstjóri 
Eyjafjarðarsveitar 13.00 Hópavinna – Rýnt í niðurstöður starfsmannakönnunar eftir deildum Stjórnendur: Inga Þöll Þórgnýsdóttir, Skúli 
Gautason og Pétur Bolli Jóhannesson 13.45 Hópar segja frá – Niðurstaða dagsins 14.15 Leiðtogahlutverkið í óskynsömum heimi 
Þórgnýr Dýrfjörð, embættismaður í námsleyfi 14.45 Samantekt og lokaorð Katrín Björg Ríkarðsdóttir 

                                                              

Heilsueflandi stjórnun 18.3.2015                                                             

Þátttakendur:Tími: 

18.3.2015 Miðvikudagur 12:30 - 16:00 

Leiðbeinandi:Svava Jónsdóttir 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Framsækinn vinnustaður með heilsueflandi stjórnun Námskeið fyrir stjórnendur þar sem fjallað er um heilsueflandi stjórnun 
sem styður við innleiðingu á velferðarstefnu bæjarins. Fjallað er um skipulag, forvarnir og heilsueflandi vinnuumhverfi, hlutverk 
stjórnandans og leiðtogahæfni sem ýtir undir vellíðan, aukna starfsánægju og afkastameiri liðsheild. Námskeiðsformið er fyrirlestur og 
vinnusmiðja með einstaklings- og hópaæfingum sem stuðla að heilsueflandi stjórnunarháttum. Þátttakendur fá aðferðir og verkfæri 
sem þeir geta nýtt á vinnustöðum sínum. Markmið námskeiðsins er að þátttakendur nýti aðferðir heilsueflandi stjórnunarhátta til að 
styðja við innleiðingu á velferðarstefnu bæjarins og samþætta daglegum rekstri. Ávinningur af heilsueflandi stjórnun felst fyrst og 
fremst í góðum stjórnunarháttum sem eru samþættir daglegum rekstri. Betri nýtingu tíma og fjármuna, aukinni fyrirtækjahollustu, 
ánægðu og frísku starfsfólki til framtíðar. 
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Starfsdagur stjórnenda - 18.11.2014 18.11.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

18.11.2014 Þriðjudagur 08:30 - 15:00 

Leiðbeinandi:Ingvar Jónsson, Matti Ósvald Stefánsson 
Staðsetning:Hof – Hamrar 
Lýsing:Leiðtoginn sem markþjálfi Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar Á starfsdeginum verður megináhersla lögð á þá hæfnisþætti 
markþjálfunar sem stjórnandinn þarf að þekkja til að hjálpa sínu samstarfsfólki að vaxa og þróast í sínu starfi. Dagurinn inniheldur 
bæði fræðslu og verklegar æfingar. Eftir daginn ættu þátttakendur að hafa: *fengið tækifæri á að skoða sjálfan sig sem stjórnanda frá 
öðru sjónarhorni (e. Reflective Leadership) *fengið tækifæri til að æfa djúpa hlustun *öðlast færni í að nota spurningar í stað svara 
*kynnst því að stýra samtölum með beinskeyttum og áhrifamiklum spurningum *kynnst viðbragðsmarkþjálfun, þriggja skrefa 
markþjálfunarferli sem hægt er að beita í hringiðunni, þegar samstarfsmaður kemur með mál sem þarf að leysa þar og þá *öðlast 
dýpri skilning á markþjálfaferlinu, hvernig og hvenær hægt er að beita þeim hæfnisþáttum sem í því felast fyrir leiðtoga framtíðarinnar 

                                                              

OneNote - Stílabókin í tölvunni  23.10.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

23.10.2014 Fimmtudagur 13:00 - 15:00 

Leiðbeinandi:Vilberg Helgason 
Staðsetning:Bæjarstjórnarsalur 4. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:Stutt námskeið um OneNote forritið sem fylgir með Office 2013. Forritið má m.a. nýta til að skipuleggja verkefni og hópavinnu. 
Fjallað verður um: Til hvers er One Note; Notendaviðmótið og vinnubækur; Flokkanir og skipulagning efnis í One note; Texti, myndir, 
skjákskot, excel töflur og fleira; Tenging við önnur tæki, spjaldtölvur og fleira; Hópvinnumöguleikar; 

                                                              

Verkefnastjórnun  14.10.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

14.10.2014 Þriðjudagur 12:00 - 16:00 

21.10.2014 Þriðjudagur 12:00 - 16:00 
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Leiðbeinandi:Sigurður Steingrímsson 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem taka þátt í verkefnum, stýra verkefnum eða vilja auka þekkingu sína á skipulögðum 
vinnubrögðum. Á námskeiðinu verður fjallað um verkefni almennt og stjórnun verkefna frá upphafi til verkloka. Mikil áhersla lögð á 
undirbúning verkefna og áætlanagerð, svo sem verkáætlun, tímaáætlun, áætlun um kostnað og fjármögnun. Þátttakendur fá þjálfun í 
að skilgreina verk og raða verkum, verkhlutum eða áföngum í skynsamlega tímaröð. Að námskeiðinu loknu eiga þátttakendur að 
þekkja til grunnatriða í verkefnastjórnun og eiga auðveldara með að takast á við fjölbreytt verkefni. Námskeiðið er haldið í samstarfi 
við BHM. 

                                                              

2014 SAP Launaáætlun  11.9.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

11.9.2014 Fimmtudagur 09:00 - 11:00 

Leiðbeinandi:Sara Hlín Jónsdóttir, Jóhanna Bára Þórisdóttir 
Staðsetning:Fundarherbergi 2. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:Upprifjunarnámskeið fyrir notendur SAP launaáætlunar og kennsla fyrir nýja notendur. Sérstök áhersla verður lögð á kennslu í 
notkun lista og aðferðir við villuleit í skráningu. Mælst er til þess að allir notendur launaáætlunarkerfisins skrái sig til þátttöku á 
námskeið í notkun þess. Þau ykkar sem nota fartölvur eru vinsamlegast beðin um að koma með þær á námskeiðið. Vinsamlega látið 
leiðbeinendur vita ef þið getið ekki komið með fartölvu 

                                                              

Vöxtur starfsmanna - 13.05.2014 13.5.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

13.5.2014 Þriðjudagur 08:30 - 14:00 

Leiðbeinandi:Ingvar Jónsson, Matti Ósvald Stefánsson 
Staðsetning:Háskólinn á Akureyri – Sólborg 
Lýsing:Vaxa starfsmenn í gegnum þig eða vegna þín? Góðar spurningar eru forsenda góðra svara Starfsdagur stjórnenda 
Akureyrarbæjar þriðjudaginn 13. maí Stofu M102 í Háskólanum á Akureyri frá kl. 8.30-14.00 Megintilgangur dagsins er að skilja 
þátttakendur eftir með haldbær og áhrifarík verkfæri sem þeir geta notað strax að námskeiði loknu, sér og sínu fólki til framdráttar og 
vaxtar. Þátttakendur mega búa sig undir talsvert aðgangsharða yfirferð og virka þátttöku í formi verkefna, æfinga og umræðna. Meðal 

javascript:__doPostBack('EventPrint1$EventPrintPanelComponent1$rptEventInstance$ctl12$lbtnSchedule','')
javascript:__doPostBack('EventPrint1$EventPrintPanelComponent1$rptEventInstance$ctl13$lbtnSchedule','')


efnis sem tekið verður fyrir á starfsdeginum er: • BE-SMART umgjörðin við markmiðasetningu. • Lykilþættir í Orku- og streitustjórnun • 
GDT tímastjórnunarkerfið • Aðferðafræði markþjálfunar við stjórnun • Útkomumiðuð hugsun • Djúp hlustun og endurgjöf • Listin að 
nota spurningar í stað svara • Viðbragðsmarkþjálfun Leiðbeinendur verða þeir Ingvar Jónsson og Matti Ósvald Stefánsson 
stjórnendamarkþjálfar hjá Profectus. 

                                                              

Mannauðurinn og stjórnandinn  10.3.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

10.3.2014 Mánudagur 13:00 - 16:00 

Leiðbeinandi:Jóhann Ingi Gunnarsson 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Námskeið haldið í samstarfi við BHM. Nú á tímum örra breytinga hefur mikilvægi öflugra stjórnenda sennilega aldrei verið 
meira. En hvert er meginhlutverk stjórnanda 21. aldarinnar? Hvernig byggjum við upp sterka liðsheild? Hvernig tökumst við á við 
breytingar með farsælum hætti? Hver er munurinn á verkbundinni og persónubundinni stjórnun? Þessar og fleiri mikilvægar spurningar 
verða teknar fyrir á námskeiðinu sem ætlað er þeim sem vilja styrkja sig enn frekar í sessi sem öflugir stjórnendur. 

                                                              

Það nýjasta í Mind Manager  23.1.2014                                                             

Þátttakendur:Tími: 

23.1.2014 Fimmtudagur 13:00 - 14:00 

Leiðbeinandi:Hildur Hrönn Oddsdóttir 
Staðsetning:Bæjarstjórnarsalur 4. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:MindManager 14 – Örkynning Á kynningunni er farið yfir helstu nýjungar í MindManager 14, formúlugerð, leit og tengingu við 
Mindjet cloud. Einnig farið yfir hagnýtar lausnir hugbúnaðarins við verkefnasstjórnun, útflutning yfir í önnur forrit ásamt tengingum við 
þau, síun og leit. Jafnframt verða mismunandi kort sýnd, til að sýna hversu fjölhæft forritið er. 

                                                              

Hvernig samstarfsmenn erum við? 18.12.2013                                                             

Þátttakendur:Tími: 
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18.12.2013 Miðvikudagur 14:00 - 15:20 

Leiðbeinandi:Alma Rún Ólafsdóttir, Sædís Gunnarsdóttir, Jóhanna Bára Þórisdóttir 
Staðsetning:Húsið 4.hæð í Rósenborg 
Lýsing:Fjallað er um hvað einkennir góðan samstarfsmann og þátttakendur vinna saman hugmyndavinnu um hvernig hægt er að efla 
starfsandann á vinnustaðnum. 

                                                              

Leiðtogastílar 22.10.13 22.10.2013                                                             

Þátttakendur:Tími: 

22.10.2013 Þriðjudagur 00:01 - 23:59 

Leiðbeinandi:Ingvar Jónsson 
Staðsetning:Hof – Hamrar 
Lýsing:Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 22. október – Hamrar í Hofi Dagskrá 09.00 Leiðtogastílar stjórnenda Akureyrarbæjar 
Ingvar Jónsson framkvæmdastjóri Profectus. Tilgangur námskeiðsins er að auka leiðtogafærni þátttakenda með innsýn inn í litróf 
mannlegrar hugsunar. Að skilja betur hvað það er sem stjórnar viðhorfi starfsmanna til verka. Um er að ræða ferli þar sem hughneigð 
allra þátttakenda til mismunandi verka er kortlögð með NBI™ huggreiningarprófi þannig að hann fái skýrari mynd af sér sem 
stjórnenda, þeim annmörkum sem halda aftur af honum og hvernig hann getur nýtt styrkleika sína sér og sinni stofnun til framdráttar. 
Huggreiningarnar gefa vísbendingar um hvernig: • við komum fram við aðra • við eigum samskipti • við leysum vandamál • við 
myndum tengsl • við stjórnum rekstri stofnana Undir lok námskeiðsins fá allir þátttakendur afhenta sína persónulegu 5 bls. skýrslu sem 
sýnir hvar styrkleikar þeirra og takmarkanir liggja samkvæmt prófinu. 11.45 Leiðtogar í verki - umræður Karl Frímannsson, 
þróunarstjóri Halla Margrét Tryggvadóttir, starfsmannastjóri Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 12.40 Matur 13.00 Endir 

                                                              

2013 SAP Launaáætlun  3.9.2013                                                             
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Þátttakendur:Tími: 

3.9.2013 Þriðjudagur 10:00 - 12:00 

Leiðbeinandi:Sara Hlín Jónsdóttir, Jóhanna Bára Þórisdóttir 
Staðsetning:Fundarherbergi 2. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:Upprifjunarnámskeið fyrir notendur SAP launaáætlunar og kennsla fyrir nýja notendur. Sérstök áhersla verður lögð á kennslu í 
notkun lista og aðferðir við villuleit í skráningu. Mælst er til þess að allir notendur launaáætlunarkerfisins skrái sig til þátttöku á 
námskeið í notkun þess. Þau ykkar sem nota fartölvur eru vinsamlegast beðin um að koma með þær á námskeiðið. 

                                                              

Stjórnandinn vs. leiðtoginn  3.4.2013                                                             

Þátttakendur:Tími: 

3.4.2013 Miðvikudagur 08:30 - 13:45 

Leiðbeinandi:Gylfi Dalmann 
Staðsetning: 
Lýsing:Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 3. apríl 2013 í Golfskálanum Jaðri Dagskrá 08.30 Leiðtogahæfni óskast! Ingunn H. 
Bjarnadóttir, verkefnastjóri starfsþróunar 08.40 Stjórnandinn vs. leiðtoginn Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, lektor í stjórnun við 
viðskiptadeild HÍ Mikilvægt er fyrir stjórnendur að þekkja muninn á hlutverki stjórnanda og leiðtoga. Það er margt í fari leiðtoga sem 
stjórnendur sækjast eftir. Leiðtogar leiða gjarnan breytingar og þeir hafa skýra framtíðarsýn sem fylgjendur eru tilbúnir að fylgja eftir. 
Leiðtogi gengur lengra en stjórnandi og er fordæmi í hegðun. Leiðtogar hafa sýn og höfða til innri þátta einstaklinga eins og metnaðar 
og tilgangs. Farið verður yfir helstu kenningar um hlutverk leiðtoga á vinnustöðum með tilliti til miðlun upplýsinga, breytinga, 
framþróunar, gæðastarfs og árangurs. Meðal þess sem tekið verður fyrir: • Hlutverk stjórnenda og leiðtoga • Hugtökin forysta 
(leadership) og stjórnun (management) • Leiðtogakenningar • Kenningin um mikilmennið (The Great Man Theory) • Karakterkenningin 
(Trait Theory) • Hegðunarkenningar – Leiðtogagrindin (The Leadership Grid) • Aðstæðubundin stjórnun (Situational Leadership) • 
“Transactional leadership” – hvatning með umbun og refsingu • Umbreytingastjórnun (Transformational leadership) 12.30 Matur 13.15 
Næsti starfsdagur og niðurstöður síðasta starfsdags Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri 13.30 Kynning á verkefninu 
Innanhússfræðarar 13.45 Endir 

                                                              

Öflugt sjálfstraust- árangursrík markmið 30.1.2013                                                             
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Þátttakendur:Tími: 

30.1.2013 Miðvikudagur 08:30 - 12:30 

Leiðbeinandi:Jóhann Ingi Gunnarsson 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Sjálfstraust er undirstaða margra færniþátta, svo sem því hvernig okkur vegnar í samskiptum við aðra, hvernig við setjum 
okkur markmið, tökum ákvarðanir og vinnum undir álagi. Hvað einkennir einstaklinga með gott sjálfstraust? Hvernig getum við byggt 
upp eigið sjálfstraust og annarra? Í raun má segja að öflugt sjálfstraust sé ákveðin forvörn þar sem sterkir einstaklingar eiga 
auðveldara en aðrir með að taka ákvarðanir, setja mörk og verjast óæskilegum áhrifum frá umhverfinu. Fjallað verðum um aðferðir til 
að efla sjálfstraust og það hvernig við setjum okkur skrifleg markmið sem skipta okkur mestu máli í leik og starfi. Hvað er það sem 
einkennir þá sem ná góðum árangri og eru oftast í góðu jafnvægi. Farið verður yfir hvernig við getum breytt venjum okkar og 
viðhorfum. Skoðað verður hvernig hugarfar og árangur haldast í hendur og hvernig afreksíþróttamenn setja sér markmið og hvaða 
lærdóm við getum dregið af því. Leiðbeinandi er Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur 

                                                              

Aldrei er góðum liðsmanni ofaukið 27.11.2012                                                             

Þátttakendur:Tími: 

27.11.2012 Þriðjudagur 09:00 - 15:00 

Leiðbeinandi:Ársæll Arnarson, Ingibjörg Valgeirsdóttir 
Staðsetning:Pakkhúsið - Hafnarstræti 19 
Lýsing:Starfsdagur stjórnenda Akureyrarbæjar 27. nóvember 2012 haldinn í Pakkhúsinu,Hafnarstræti 19. Aldrei er góðum liðsmanni 
ofaukið. DDagskrá 09.00 Ávarp bæjarstjóra - Eiríkur Björn Björgvinsson 09.10 Liðsheildarvinna undir stjórn Ingibjargar Valgeirsdóttur 
Áhersla er lögð á að efla liðsandann og eiga skemmtilega stund saman. 11.00 Hlutverk stjórnenda hjá Akureyrarbæ Hugvekja frá 
bæjarstjóra og hópvinna í framhaldinu. 12.00 Matur 12.45 Framhald hópvinnu 13.30 Að hefja störf hjá Akureyrarbæ Reynslusögur frá 
Soffíu Lárusdóttur framkvæmdastjóra búsetudeildar og Karli Frímannssyni fræðslustjóra. 14.00 Öflug liðsheild Ársæll Már Arnarson 
prófessor við Háskólann á Akureyri. 15:00 Endir. 

                                                              

Stjórnsýslulögin málsmeðferðarreglur 23.10.2012                                                             
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Íþróttasálfræði - Hagnýtar aðferðir til að hámarka árangur - Hafrún Kristjánsdóttir / Símey – 26. Sept.2014 - 09:00-15:00 
Coerver Coaching – námskeið fyrir knattspyrnuþjálfara – KSÍ / Hveragerði – 21-22. Feb. 2015 – 14 klst 

Þátttakendur:Tími: 

23.10.2012 Þriðjudagur 14:00 - 16:00 

25.10.2012 Fimmtudagur 14:00 - 16:00 

Leiðbeinandi:Inga Þöll Þórgnýsdóttir 
Staðsetning:Bæjarstjórnarsalur 4. hæð í Ráðhúsi 
Lýsing:Boðið er upp á námskeið um málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar þar sem farið verður í skilgreiningu á stjórnvaldsákvörðun, 
aðild að máli, hæfisreglur, leiðbeiningareglu, tilkynningareglu, málshraðareglu, rannsóknarreglu, andmælareglu, jafnræðisreglu, 
meðalhófsreglu, reglur við afgreiðslu og birtingu ákvörðunar, rétt til rökstuðnings, endurupptökurétt og kæruleiðir. 

                                                              

Nýliðafræðsla 10.10.2012                                                             

Þátttakendur:Tími: 

10.10.2012 Miðvikudagur 13:00 - 16:00 

Leiðbeinandi:Ingunn Helga Bjarnadóttir 
Staðsetning:Lionssalur að Skipagötu 14 
Lýsing:Samkvæmt mannauðsstefnu Akureyrarbæjar á allt nýtt fastráðið starfsfólk að fara á nýliðanámskeið þar sem það er frætt um 
starfsemi og markmið Akureyrarbæjar ásamt réttindum sínum og skyldum. Reglulega er boðið upp á nýliðafræðslu en slík fræðsla á að 
standa öllum nýjum starfsmönnum Akureyrarbæjar til boða innan árs frá því að þeir hefja störf. Námskeiðin fara fram á vinnutíma 
starfsmanna eins og kjarasamningar kveða á um, en ella eiga starfsmenn rétt á launum á meðan á námskeiði stendur. Markmiðið með 
nýliðafræðslu er að þátttakendur kynnist mismunandi starfsemi hjá Akureyrarbæ og fái innsýn inn í hin ýmsu mál sem snerta 
starfsmenn Akureyrarbæjar, beint og óbeint. Nánari upplýsingar um nýliðafræðslu gefur Ingunn Helga Bjarnadóttir, verkefnastjóri 
starfsþróunar - ingunn@akureyri.is 

javascript:__doPostBack('EventPrint1$EventPrintPanelComponent1$rptEventInstance$ctl23$lbtnSchedule','')

