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Félag hársnyrtisveina
stórhöFða 25
 110 reykjavík

sími: 5880806 
Fax: 5759809  

netFang: fhs@klipp.is
heimasíða: www.klipp.is

skrifstofan er opin:
mánud.-fimmtud.

9:00-15:00
Föstud   9:0 0-13:00
ábyrgðarmaður 

lilja sæmundsdóttir

 

Leiðrétting
Þau mistök urðu í síðasta tölublaði Klipp að rangt var 
farið með frétt um útskrift sem haldin var vorið 2012 
Heiðrún Birna var bæði með hæstu meðaleinkunnina og 
hæstu einstöku einkunnina  á sveinsprófi. 
Léðréttist það hér með.
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Efnisyfirlit

Launahækkun  
SVEINSPRÓF
Næsta sveinspróf verður í maí og júní 2013. 
Upptökupróf verða í Tækniskólanum þann 11. maí.
Skriflegt próf verður í Tækniskólanum og 
Verkmenntaskólanum á Akureyri 27. maí.
Verkleg sveinspróf verða í Iðnskólanum í Hafnarfirði 
1. og 2. júní, í Verkmenntaskólanum á Akureyri 5. 
júní og í Tækniskólanum 8. og 9. júní. Umsóknarfres-
tur er til 1. maí næst komandi. Nánari upplýsingar er 
að finna á idan.is
Umsækjandi þarf að framvísa:
staðfestum námssamningi, skila inn burtfararskírteini 

eða staðfestingu frá skóla um að hann ljúki námi á yfir-
standandi önn og muni fá útgefið burtfararskírteini. 
Lífeyrissjóðsyfirlit, til staðfestingar á vinnustaðanámi, 
þarf að fylgja umsókn.

Þegar umsóknarfrestur er liðinn fær umsækjandi bréf 
með upplýsingum um prófstað, dagsetningu, leyfis- 
og efnisgjald þar sem það á við.
Sveinsprófsnefnd ákveður prófdaga og próftökustað. 

Aðalfundar Félags hársnyrtisveina
fimmtudaginn 4. apríl 2013 kl. 19:30 að Stórhöfða 25, 2. hæð.

1.  Kosning fundarstjóra og ritara
2.  Skýrsla stjórnar
3.  Endurskoðaðir reikningar
4.  Kosning stjórnar og nefnda

5.  Lagabreytingar
6.  Kjaramál
7.  Önnur mál

Langar þig að taka hluta af vinnustaðanámi þínu í 
Evrópu eða á Norðurlöndum? IÐAN fræðslusetur 
auglýsir eftir umsóknum til vinnustaðanáms fyrir 
tímabilið mars 2013 – desember 2014. Lágmarksdvöl 
er fjórar vikur og hámarksdvöl er 24 vikur eftir 
löndum. IÐAN mun á næstu mánuðum  
byrja að auglýsa móttökustaða en ef umsækjandi 

hefur vilyrði um pláss á frambærilegri  hársnyrti-
stofu á Norðurlöndunum þá má láta þær upplýsingar 
fylgja með umsókninni. Nemaleyfisnefnd mun svo í 
kjölfarið fyrirfara umsóknina. Nánari upplýsingar er 
hægt að nálgast á www.idan.is  og svo má hafa 
samband við Fjólu Hauksdóttur í síma 5906400.

Launatafla	  1.	  Gildir	  frá	  1.feb.	  2013	   	   	  

Iðnaðarmenn	  með	  sveinspróf	  eða	  sambærilega	  menntun	  

	   Mánaðarl.	   Dagvinna	   Yfirvinna	   Stórhátíðarvinna	  

Byrjunarlaun	   269.555	   1555	   2799	   3706	  

Eftir	  1	  ár	  í	  starfsgr.	   276.366	   1594	  	   2870	   3800	  

Eftir	  3	  ár	  í	  starfsgr.	   281.704	   1625	  	   2925	  	   3873	  

Eftir	  5	  ár	  í	  starfsgr.	   287.202	   1657	  	   2983	  	   3949	  	  

Eftir	  7	  ár	  í	  starfsgr.	   292.771	   1689	  	   3040	   4026	  	  

	   	   	   	   	  

Iðnaðarmenn	  með	  a.m.k.	  5	  ára	  sveinspróf	  og	  meistararéttindi	  eða	  með	  tvöfalt	  

sveinspróf	  sem	  bæði	  nýtast	  í	  starfinu	  

	   Mánaðarl.	   Dagvinna	   Yfirvinna	   Stórhátíðarl.	  

Laun	   305.000	   1760	   3167	  	   4194	  	  

	   	   	   	   	  

Iðnaðarmenn	  sem	  ekki	  falla	  undir	  launatöflu	  1	  –	  án	  sveinsprófs	   	  

	   Mánaðarl.	   Dagvinna	   Yfirvinna	   Stórhátíðarvinna	  

Byrjunarlaun	   246.000	   1419	  	   2555	  	   3383	  	  
	  Eftir	  1	  ár	   252.129	   1455	  	   2618	   3467	  

	  

Nemar	  

	   Mánaðarlaun	   Dagvinna	   Yfirvinna	   Stórhátíðarvinna	  

Fyrstu	  12	  vikurnar	   157.221	   907	   1633	   2162	  

Næstu	  12	  vikurnar	   172.730	   997	   1795	   2375	  

Eftir	  24	  vikur	   191.376	   1104	   1987	   2631	  

	  

Eftir	  1	  ár	   252.129	   1455	  	   2618	   3467	  

	  

Nemar	  

	   Mánaðarlaun	   Dagvinna	   Yfirvinna	   Stórhátíðarvinna	  

Fyrstu	  12	  vikurnar	   157.221	   907	   1633	   2162	  

Næstu	  12	  vikurnar	   172.730	   997	   1795	   2375	  

Eftir	  24	  vikur	   191.376	   1104	   1987	   2631	  

	  

NÁMSAMNINGAR Á NORÐURLÖNDUNUM 
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26 útskrifuðust með sveinspróf 14. apríl sl. 

Íslenskir hársnyrtar hafa löngum verið rómaðir 
fyrir kunnáttu sína og breiða fagþekkingu og í 
hársnyrtikennslunni hefur sífellt verið leitast við að 
bæta, styrkja og þróa námið þannig að það uppfyllti 
gæðakröfur. Útgáfa þessarar bókar er mikið gæfu-
spor á þeirri leið.
Draumurinn um kennslubók í hársnyrtingu á 
íslensku, sem fagmenn framtíðarinnar eiga eftir 
byggja sína þekkingu á, lesa spjaldanna á milli og 
halda svo áfram að glugga í um ókomin ár, er orðinn 
að veruleika. Í gegnum tíðina hefur verið notast 
við bækur á ensku sem hafa þjónað sínum tilgangi 
ágætlega en jafnast þó aldrei á við góða þýðingu og 
fallega fram sett fræðirit á móðurmálinu.
Fagkennarar, brauta- og skólastjórnendur hafa lagst 
á eitt við að aðstoða við þýðingu bókarinnar sem var 
í góðum höndum og er útkoman öllum til sóma.

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík hélt sína sjöttu 
verðlaunahátíð sína til heiðurs 22 nýsveinum sem 
luku burtfararprófi í 12 iðngreinum með afburðaáran-
gri 2012. Undanfarin sex ár hefur IMFR heiðrað 123 
nýsveina úr 21 iðngrein frá 12 verkmenntaskólum, 
í Ráðhúsinu í Reykjavík, Tjarnarsal laugardaginn 
2. febrúar síðstliðinn. Í hópi tilnefndra  voru tveir 
hársnyrtar tilnefndir til borns verðlauna en það voru 
þær Heiðrún Birna Rúnarsdóttir, meistarinn 
hennar er Karólína Walderhaug og Agnes Drífa Páls-
dóttir, meistarinn hennar er Sigurpáll Grímsson. 
Heiðrún Birna og Agnes Drífa stunduðu báðar nám við 
Hársnyrtiskólann og luku sveinsprófi árið 2012 með 
glæsilegar einkunnir báðar tvær. Innilega til hamingju 
stelpur með flottan árangur!

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, er verndari 
hátíðarinnar flutti ávarp, mennta- og menningar-
málaráðherra og borgarstjórinn í Reykjavík ávörpuðu 
nýsveina og gesti. Ennig voru glæsileg tónlist-aratriði 
og óhætt að segja að dagskráin hafi verið mjög hátíðleg. 

Nýsveinahátíð Iðnaðarmannafélagsins 
í Reykjavík 2013

Hálfsíðu auglýsingin 

Loksins, loksins
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N á m s k e i ð  á  v e g u m  I ð u n n a r  f r æ ð s l u s e t u r s 
á  A k u r e y r i  

Þann 28. janúar til 2. febrúar sl. var haldin 
fræðsluvika í iðnaði á vegum Iðunnar 
fræðslusetur á Akureyri.  Fulltrúar frá hinum 
ýmsum greinum í iðnaði komu og héldu 
fjölmörg námskeið og meðal námskeiða var 
„litun, klipping og greiðslur“ í nýjum vor og 
sumarlínum. 
Námskeiðið var haldið í Verk-
menntaskólanum á Akureyri 
og fá kennarar og nemendur 
hársnyrtideildarinnar kærar 
þakkir fyrir alla aðstoðina sem 
var ómetanleg. En það er óhætt 
að segja að undirbúningurinn 
fyrir kvöldið gekk svakalega vel  
þar sem að tíminn var naumur 
til undirbúnings vegna ófærðar 
um tíma  norðan heiða. Allt fór 
vel og norðlenskir hársnyrtar 
létu ekki þennan viðburð fara 
framhjá sér og fjölmenntu á 
námskeiði þrátt fyrir vonsku 
veður.

Þau Nonni Quest og Lena 
Magnúsdóttir (fulltrúi Íslands á 
WorldSkills) klipptu, lituðu og 
gerðu greiðslur  allt eftir nýjustu 
straumum og stefnum fyrir vorið 
og sumarið. Nonni fór vel yfir 
reglurnar sem snúa að herra-
klippingum, en þær verða aldrei 
of oft sagðar. 
Alveg frábært og fræðandi kvöld 
með skemmtilegu fólki.
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Frá 1. ágúst  2009 hefur Félag hársnyrtisveina verið 
í samstarfi við VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Hlut-
verk sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í lang-
vinnri fjarveru frá vinnu vegna veikinda eða slysa. 
Félagsmönnum  stendur þessi þjónusta til boða 
ef starfshæfni þeirra er skert vegna veikinda eða 
heilsubrests. Þeir sem telja sig þurfa á þessari þjó-
nustu að halda geta pantað sér tíma hjá ráðgjöfum  í 
starfsendurhæfingu. Sem staðsettir eru á Stórhöfða 
27.  Starfandi eru tveir ráðgjafar hjá stéttarfélögu-
num á Stórhöfða, Hlín Guðjónsdóttir og Sigrún Sig-
urðardóttir. Áhersla er lögð á að efla virkni einstak-
lingsins, auka vinnugetu og varðveita vinnusamband 
hans til að koma í veg fyrir að hann detti út af vinnu-
markaðnum. Markmið starfseminnar er að efla færni 
og vinnugetu til að draga úr líkum á því að launafólk 
hverfi af vinnumarkaði. Rannsóknir hafa sýnt að því 
sem fyrr sem fólk leitar sér aðstoðar því fyrr kemst 
það til starfa á ný. Lykilatriði í því sambandi er aukin 
virkni einstaklingsins og virk starfsendurhæfing. 
Áhersla er á samvinnu og styrkleika einstaklingsins 
ásamt því að skoða möguleika á endurkomu til vinnu 
í samstarfi við vinnustaðinn. Einnig hefur verið lögð 
áhersla á að skoða þá þætti í vinnuumhverfi sem hafa 
áhrif á starfsgetu einstaklingsins til að aðstoða hann 
við að viðhalda vinnugetu sinni og þá möguleikum á 
að vera virkur á vinnumarkaði. 

Margir hafa nýtt sér þjónustu ráðgjafa og hafa frá 
upphafi liðlega 250 einstaklingar leitað sér aðstoðar 
hjá ráðgjöfum á Stórhöfðanum. Niðurstöður þjónus-
tukönnunar VIRK starfsendurhæfingarsjóðs sýna að 
73% þeirra sem hafa leitað sér aðstoðar telja að star-
fshæfni þeirra hafi aukist vegna aðstoðar ráðgjafa. 
Nánari upplýsingar um hlutverk og þjónustu ráðgjafa 
og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs má finna sjá á hei-
masíðu VIRK, www.virk.is

Nánari upplýsingar og tímapantanir hjá Hlín, sími 
580-5227, netfang hlin@rafis.is og Sigrúnu, sími 580-
5228, netfang sigruns@rafis.is
Ljósmyndir: Sandra Karls 

Sigrún  Sigurðardóttir    Hlín Guðjónsdóttir

Félag hársnyrtisveina og önnur stéttarfélög innan ASÍ 
hefja í dag átak gegn verðhækkunum undir yfirskrift-
inni – Vertu á verði. Almenningur og atvinnulífið eru 
hvött til að taka höndum saman og rjúfa vítahring 
verðbólgunnar. Átakinu er ætlað að veita fyrirtækjum 
og stofnunum aðhald í verðlagsmálum og vekja ney-
tendur til aukinnar vitundar. 

Sendu ábendingar um verðhækkanir á– www. vertu-
averdi.is
Á heimasíðu átaksins www.vertuaverdi.is geta allir 
sent inn ábendingar um verðhækkanir á fljótlegan og 
einfaldan hátt. Þannig getum við sameiginlega ska-
pað mikilvægt aðhald, meðvitund og umræðu um 
verðlagsmál. 

Það er hagsmunamál okkar allra að vera á verði og 
láta vita. 

Verðbólgan versti óvinur launafólks
Launafólk er langþreytt á að hóflegar launahækkanir 
sem samið er um í kjarasamningum séu sífellt notaðar 
til að réttlæta miklarverðhækkanir og aukna verðból-
gu.  Við endurskoðun kjarasamninga nú í janúar 
lögðu fulltrúar launafólks mikla áherslu á að samstaða 
yrði meðal fyrirtækja og opinberra aðila um að sýna 
aðhald í verðhækkunum svo nýtilkomnar launahæk-
kanir skili sér í auknum kaupmætti launafólks. 

Allir þurfa nú að taka höndum saman – sýna ábyrgð 
og stöðva verðhækkanir – það gagnast okkur öllum. 

Útilegukort 
Útilegukortið gefur ferðamönnum kost á því að fer-
ðast um Ísland á ódýran og hagkvæman hátt með 
gistingu á sérvöldum tjaldsvæðum um land.  Útilegu-
kortið er í gildi eins lengi og tjaldsvæðin eru opin. Ko-
rtið kostar 14.900 en félagsmenn Fhs geta keypt korið 
á 8.500.
Kortið veitir tveim fullorðnum og fjórum börnum 
undir 16 ára aldri fría gistingu á tjaldsvæðum sam-
starfsaðila Útilegukortsins. Engin takmörk eru fyrir 
því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði en einungis má 
gista í fjórar nætur samfellt í hvert skipti. 

Veiðikortið 2013 veitir nær ótakmarkaðan aðgang að 
rúmlega 35 vatnasvæðum vítt og breitt um landið. 
Kortið kostar 6900 krónur í almennri sölu en nú geta 
félagsmenn Fhs geta keypt kortið á 3.500.-  
Kortið gildir fyrir einn fullorðin. Börn yngri en 14 ára 
veiða frítt í fylgd korthafa. Nánari upplýsingar er að 
finna á www. Veidikortid.is

Veiðikort - sumar   

GRÆNN HÁRSNYRTIR

Hægt er að panta Veiðikortið og/eða Útilegukortið 
með því að senda tölvupóst á fhs@klipp.is  

eða hringja í  588 0806.
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Á síðunni hér til hliðar er umsókn fyrir sumarúthlutun 
sem hægt er að fylla út og senda til félagsins. Góð regla 
er að sækja aðeins um það sem þið getið hugsað ykkur að 
nota. Merkið inn á umsóknina 1 fyrir fyrsta val, 2 fyrir an-
nað o.s.frv. 
Umsóknarfrestur til 27. mars 
Úthlutun / synjun send út 2. apríl
Greiðslufrestur: til 15. apríl
Endurúthlutun 17. apríl. 
Þeir ganga fyrir sem sóttu um orlofsdvöl en annars er 
“fyrstur hringir, fyrstur fær” reglan viðhafin á vikum sem 
eftir verða.

Akurgerði  -  Ölfusi

Akurgerði er á skemmtilegum stað í Ölfusinu undir hlíðum 
Ingólfsfjalls. Húsið er vel búið með fallegu útsýni yfir svei-
tina.  Nærri allri þjónustu en þó í kyrrð og næði sveitarin-
nar. Í húsinu eru tvö svefnherbergi annað með hjónarúmi 
og hitt kojum. Auk þess er svefnloft með dýnum. Niðri er 
stofa, eldhús með borðkróki og baðherbergi með sturtu. 
Svefnpláss, sængur og koddar eru fyrir 8. Við bústaðinn er 
heitur pottur og stór verönd með húsgögnum og gasgrilli. 
ATH: Leyfilegt er að hafa með sér heimilisdýr í  húsinu en 
gæta verður að hreinlæti. Leigjandi skal ganga vel um og 
ræsta húsið við brottför. *Hægt er að kaupa þessa þjónustu 
í sumar.

Leiguverð fyrir vikudvöl er:
kr. 26.000 í Svignaskarði

kr. 26.000 í Akurgerði

Svignaskarð - Borgarfirði. 

Svignaskarðið hefur verið vinsæll staður og húsið nánast 
alltaf í útleigu. Húsið skiptist í þrjú svefnherbergi, þ.e. tvö 
hjónaherbergi og eitt herbergi með kojum, stofu, eldhús, 
baðherbergi og geymslu. Að sjálfsögðu er pottur á staðnum 
og svefnpláss fyrir 6 manns. Sparkvöllur og leiktæki eru 
steinsnar frá bústaðnum og hægt að fá veiðileyfi í Langa-
vatni. Borgarfjörður er mikill sögustaður og margir áhug-
verðir  staðir í nágrenninu. Hægt er að ganga á Grábrók, 
í Paradísarlaut og að fossinum Glanna en þetta eru allt 
vinsælar gönguleiðir. Auk þess er víða boðið upp á ýmsa 
afþreyingu s.s hestaferðir og veiði í vötnum. Upplýsingar 
fást í þjónustumiðstöðinni. Borgarnes er í um 30 km fjar-
lægð þar sem margs konar þjónusta og afþreying er í boði. 
Að Hamri við Borgarnes er glæsilegur 9 holu golfvöllur.
 *Gæludýr eru stranglega bönnuð

ORLOFSHÚS 
                2013 Akurgerði - Ölfusi

Svignaskarð - Borgarfirði
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