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Yfirlit

• Fagráð Brunamálaskólans

• Yfirlit, námskeið Brunamálaskólans

• Bakgrunnur fjarkennslu

• Skipulag fjarkennslu

• Fjarkennslukerfið Moodle

• Framvinda nemenda

• Lokaorð



Fagráð Brunamálaskólans

• Kristín Jónsdóttir Njarðvík, formaður, 
Endurmenntunarstjóri Háskóla Íslands

• Herdís Sigurjónsdóttir, bæjarfulltrúi í 
Mosfellsbæ, Samband sveitarfélaga

• Sverrir Björn Björnsson, formaður LSS

• Kristján Einarsson, formaður Félags 
slökkiviliðsstjóra Íslandi



Námskeið Brunamálaskólans

• Fornám (á ábyrgð slökkviliða)
• Grunnnám fyrir atvinnuslökkviliðsmenn
• Grunnnám fyrir hlutastarfandi slökkviliðsmenn

– Námskeið 1 (vatnsöflun) Fjarnám
– Námskeið 2 fyrri hluti (köld reykköfun) Fjarnám
– Námskeið 2 seinni hluti (heit reykköfun) Fjarnám
– Námskeið 3 (klippur og glennur)
– Námskeið 4 (eiturefni)

• Eldvarnaeftirlit I, II og III
• Stjórnandi atvinnuslökkviliðs
• Stjórnandi hlutastarfandi slökkviliðs
• Slökkviliðsstjóri hlutastarfandi slökkviliðs
• Endurmenntunarnámskeið á 5-6 ára fresti



Bakgrunnur fjarkennslu

• Erfitt fyrir fjölskyldumenn að vera á 
námskeiði frá föstudagskvöldi til 
sunnudagskvölds

• Hlutastarfandi slökkviliðsmenn þurfa þrjú slík 
námskeið (1, 2 fh, 2 sh) til að uppfylla skilyrði 
um löggildingu

• Því getur tekið mörg ár að klára þennan hluta 
námsins

• Margir aðilar hafa kallað eftir aukinni 
fjarkennslu



Skipulag fjarkennslu

• Bóklegur hluti námskeiða 1, 2fh, 2sh kenndur 
í fjarnámi, í fjarnámskerfinu Moodle

• Bóklega náminu skipt í 6 lotur, krossapróf 
eftir hverja lotu (6 stk) með 10 spurningum, 
nemandi verður að svara 70% rétt

• Bóklegt lokapróf á netinu í maí

• Verkleg kennsla (50%) fer fram á æfingum 
slökkviliða (sjá fyrirlestur á eftir)

• Kennarar koma í heimabyggð með verklegt 
lokapróf sem tekur einn heilan dag



Skipulag fjarkennslu

Lota 1. Lota 2. Lota 3. Lota 4. Lota 5. Lota 6.

45 mín Lög og 

reglugerðir

Vatnsöflun Eðli elds Þróun 

innanhúss 

elds

Reyklosun Eiturefni

45 mín Lög og 

reglugerðir

Vatnsöflun Eðli elds Reykköfun Verðmætav

ernd 

Rústabjörg

un

Hnútar og 

bönd

45 mín Lög og 

reglugerðir

Vatnsöflun Þróun 

innanhúss 

elds

Reykköfun Skip, 

flugvélar, 

olía ofl

Stigar

45 mín Handslökkv

itæki

Vatnsöflun 

Froða

Þróun 

innanhúss 

elds

Reykköfun Skip, 

flugvélar, 

olía ofl

Stjórnun   

Uppbygging 

slökkviliða
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Fjarkennslukerfið Moodle



Fjarkennslukerfið Moodle



Fjarkennslukerfið Moodle



Framvinda nemenda

• Slökkviliðsstjórar hafa skráð 146 nemendur 
í fjarnámið

• Um 40 nemendur hafa byrjað á Lotu 2

• Um 10 nemendur hafa byrjað á Lotu 3

• 1 nemandi hefur byrjað á Lotu 4

• Lokapróf bóklega námsins verður haldið í 
byrjun maí

• Veikindapróf haldið ca 3 vikum síðar



Lokaorð

• Vel hefur gengið að koma fjarnáminu af stað

• Engar umtalsverðar kvartanir frá nemendum

• Vonast er til að sem flestir nemenda komist 
nægilega langt til að geta klárað bóklegt 
lokapróf í maí

• Eiga slökkviliðsstjórar að hafa kennaraaðgang 
til að geta skoðað framvindu sinna manna?

• Mikilvægt að verklegi hlutinn gangi líka upp 
(sjá fyrirlestur á eftir og umræður í dag)


