


HVER ER ÉG?
ÁSTA GUÐRÚN GUÐBRANDSDÓTTIR

•  PCC vottaður markþjálfi (1500 klst +)
•  Lokið grunn – og framhaldsnámi í 
markþjálfun 

•  Markþjálfaleiðbeinandi hjá Evolvia ehf.
•  Sölu og markaðsmál hjá Evolvia ehf.
•  Mentor Markþjálfi 
•  Diploma Mannauðsstjórnun  HÍ 
•  Ferðaráðgjafi í 25 ár



UPPHAF hjartans

▪ 9.október 2014 - Faghópur markþjálfa fyrir 
yngri kynslóðina – stofnað á facebook

▪ 30.september 2015 formlegt félag (kt)
▪ Í dag 70+ markþjálfar í hópnum (flestir óvirkir 

meðlimir) kíktu á 
og vertu endilega með okkur….



MARKMIÐ
• Vettvangur fyrir markþjálfa sem hafa það að 

einlægum áhuga að markþjálfun verði innan 
íslenska lærdómsumhverfisins. 

• Hér getum við deilt skoðunum og hugmyndum 
sem getur orðið til þess að þetta verði að 
veruleika, ekki aðeins í einum skóla heldur 
öllum skólum landsins.



HVAÐ?
• Við erum teymi markþjálfa sem viljum gefa 

nemendum tækifæri til að auka: 

1. Sjálfsþekkingu/mynd (e. self-knowledge)
2. Sjálfstyrkingu (e. self-image) 
3. Færni í að hlusta og framkvæma með hjartanu.



Nokkur verkefni:
▪ 9. október 2014 - Faghópur markþjálfa fyrir yngri kynslóðina 

– stofnað á 
▪ 30. september 2015 formlegt félag með kennitölu
▪ September 2016 Reykjanesverkefnið
▪ 2016 NÚ Framsýn Menntun
▪ 2016 - 2019 Framúrskarandi Skólaumhverfi ráðstefna
▪ 2017 Fjölbraut í Garðabæ
▪ 2017 - 2020 Álftanesskóli 
▪ 2017 Samstarf við Erindi
▪ 2018 Stjórnvísir kynning
▪ 2019 Ignite



Ignite
Hjá ICF Global er leitast við að hrinda af stað félagslegum framförum, ein leið til að 
framkvæma þá sýn er í gegnum án endurgjalds markþjálfun, leið til að nota hæfni 
markþjálfunar til að hafa áhrif á heiminn í kring um okkur. 

Ignite er hannað til að styðja við það verkefni, veita verkfæri og fagmennsku. 

Eftir að stjórnendur Ignite unnu með leiðtogum ICF ákváðu stjórnendur Ignite að 
vinna sameiginlega með ICF til að flýta fyrir markmiði menntunar. 

Það er í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna og einkum í SDG4. 



Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
 Menntun fyrir alla. 

Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms alla ævi.
Þar undir eru 10. markmið sem leitast við að tryggja nám án aðgreiningar og gæði fyrir alla.

Ignite er ætlað að kynna markþjálfun til stjórnenda, vera hvati til að efla getu og hæfni.
Hjálpa stjórnendum til að finna hvað mögulegt er og þar með auðvelda stofnunum að taka 
upplýstar ákvarðanir með framtíðaráætlunum.

Saman munum við með krafti markþjálfunar mæta staðbundnum og alþjóðlegum áskorunum 
og færa menntun til framtíðar.  



Þáttaka
- Svo verkefnið gangi upp þurfum við fulla þáttöku bæði markþjálfa og 

marksækjenda.

- Svona verkefni geta verið viðkvæm þar sem ekkert fjármagn er til 
staða og þurfa allir þáttakendur að vera með fulla athygli og koma á 
sínum eigin forsendum.

- Könnunin sem er gerð í lok verkefnis sem marksækjendur fá er okkar 
eina sem við höfum í höndunum sem sýnir árangur og því forsenda 
þáttöku, við óskum eftir því að ALLIR svari henni.



Markþjálfar
• Fyrsta Ignite verkefnið fór af stað í janúar 2019 í 

Garðabæ, 9 markþjálfar tóku þátt og markþjálfuðu 19 
stjórnendur í grunnskólum Garðabæjar

• Í ár er það Akranesbær sem datt í lukkupottinn, með aftur 
9 markþjálfa sem tóku þátt og eru að markþjálfa 11 
stjórnendur.

• Hér á eftir koma þeir markþjálfar sem taka þátt í ár.
• Til að geta tekið þátt þarftu að hafa verið vottaður ACC í 3 

+ ár (endurvottað þig, með PCC eða MCC



Bettý Gunnarsdóttir

•  ACC vottaður markþjálfi 345 klst +
•  Grunn – og framhaldsnám í markþjálfun
•  Starfar sem þroskaþjálfi í Álftanesskóla 
•Mentor - og  loftlagsmarkþjálfi
•  Vedalistkennari  og hefur séð um 
kynningarmál Vedalist hjá Evolvia ehf

•Móðir þriggja stúlkna Örnu Mjöll 17 ára, 
Freyju 14 ára og Emblu 12 ára



Rakel Baldursdóttir

•  ACC vottaður markþjálfi 250 klst +
•  Grunn – og framhaldsnám í markþjálfun
•  NBI leiðbeinandi - Whole Brain Coach
•  Climate Change Coach - Stofnandi Markþjálfar                                                             
jarðar

•  Markaðsstjóri Visco Import 
•  Stjórn Víghóls íbúasamtaka Mosfellsdals 
•  Stjórn foreldrafélags Varmárskóla
•  Móðir tveggja -öflugra drengja, og gift 



Halldóra Guðmarsdóttir

● ACC vottaður markþjálfi 450 klst +
● Grunn – og framhaldsnám í markþjálfun
● MSc Stjórnun og stefnumótun
● Leiðtogaþjálfari
● Teymisleiðbeinandi
● Mentor markþjálfi
● Stjórn foreldrafélags  grunnskóla Seltjarnarnes
● Móðir þriggja barna, og gift



Ylfa E. Jakobsdóttir Fenger
● ACC vottaður markþjálfi 450 klst +
● Framhaldsmenntun í markþjálfun á leið í PCC
● Ma í vinnusálfræði
● BA í uppeldis-og menntunarfræði
● Diploma a mastersstigi í jákvæðri sálfræði
● Mentor markþjálfi
● Formaður foreldraráðs
● Y- Coaching & Consulting, áhersla á markþjálfun, 

stjórnenda-og mannauðsráðgjöf, fræðslu og 
vinnustofur

● Gift, þriggja barna móðir og stjúpsonur



Ágústa Sigrún Ágústsdóttir

● ACC endurvottaður markþjálfi 400klst.
● MA í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði frá HR 
● Mannauðsstjóri og mannauðsráðgjafi síðan 2007
● Mannauðráðgjafi á vegum Zenter 
● Sáttamiðlari 
● Söngkona og söngkennari 
● Leiðsögumaður og fararstjóri 
● Mamma Mikaels Ólafssonar sem er 15 ára



Davíð Dominic Lynch

● ACC, vottaður markþjálfi 550+ klst
● Tollstjóri, Sérfræðingur í verkefnastjórnun
● Evolvia ehf, Kennari, Mentor markþjálfi og 

Vedalist leiðbeinandi
● Masters gráðu í verkefnastjórnun (MPM), HÍ
● Úskrifaður úr Myndlista- og handíðaskóla 

Íslands, Grafíkdeild  
● Faðir þriggja barna og giftur



                Arnór Már Másson
•  PCC vottaður markþjálfi 2000 klst +

•  Grunn – og framhaldsnám í markþjálfun

•  Markþjálfaleiðbeinandi Evolvia ehf.

•  Leikskólinn Laugasól - Atferlisþjálfi
•  AM Markþjálfun slf
•  PDE í frumkvöðlafræði, 
•  BSc í sálfræði
•  MSc í Coaching Psychology (2016) 
•  Faðir fimm barna og giftur.



Matildur Gregersdottir
•  MCC vottaður markþjálfi 3500 klst +
•  Eigandi Evolvia ehf frá 2004
•  MFA, Master of Fine Arts
•  Umeå Uni.&Konstfack, Stockholm
•  Stjórnun starfsmannamála, HR
•  Professional & Executive Coaching,   
University Texas

•  Coachutbildning Sverige, Stokkholm
•  Móðir fjögurra barna og gift.



ÁSTA GUÐRÚN GUÐBRANDSDÓTTIR

•  PCC vottaður markþjálfi (1500 klst +)
•  Grunn – og framhaldsnám í markþjálfun
•  Markþjálfaleiðbeinandi hjá Evolvia
•  Sölu og markaðsmál hjá Evolvia
•  Mentor Markþjálfi 
•  Mannauðsstjórnun  HÍ 
•  Ferðaráðgjafi MK
•Móðir drengs, Björn Þór 16 ára og gift.



UMSAGNIR NEMENDA 
sem hafa fengið markþjálfun



„Þau minntu mig á að vera alltaf 
góð við sjálfa mig, að mínir helstu 
draumar í framtíðinni geta ræst 
með góðu hugarfari og standa 
alltaf með mér sjálfri. Mér fannst 
líka gott að heyra falleg hrós. 
Þau eru stundum sjaldgæf. 
Takk fyrir að hjálpa mér.“



„Þau hjálpuðu mér að tala opinberlega um 
vandamál mín og áhugamál mín og 
hjálpuðu mér að skoða áhugastarf mitt.“



“Gáfu mér sjálfstraust til að bæta mig og 
sýna mína styrkleika í fótbolta, og að sjá 
það sem ég vil í framtíðinni.“



„Ég fékk miklu skýrari sýn um hvað ég vil 
gera í framtíðinni, fann leiðir til þess að ná 
því, er strax búin að ná nokkrum 
mark-miðum, fékk meira sjálfsöryggi og svo 
er líka bara geðveikt skemmtilegt að fá 
svona. Takk æðislega fyrir allt!“



Markþjálfi að njóta sín í kennslu í 4.bekk. 
Elska þetta ❤ margar hugmyndir í þróun!
Erla Björg Káradóttir - ACC Markþjálfi



Sælir ágætu markþjálfar!
Það er að mínu mati afar ánægjulegt að 
sífellt fleiri eru að nýta aðferðarfræði 
markþjálfunar í kennslu barna og 
unglinga á Íslandi. 
Fagleg markþjálfun, fléttuð inn í 
samræður við börn og unglinga getur 
ásamt annarri faglegri og metnaðarfullri 
vinnu kennara skilað nemendum miklum 
árangri á sviði bættrar sjálfsmyndar og 
bættra samskipta. 

Jóna Björg Sætran - ACC Markþjálfi



FRAMTÍÐARSÝN
•Að skólaumhverfið hafi greiðan aðgang að markþjálfun
•Að nemendur átti sig á styrkleikum sínum og möguleikum til 
vaxtar

•Við viljum taka þátt í að efla menntakerfið og þá þjónustu 
sem það býður upp á fyrir nemendur og starfsfólk.

•Fleiri verkfæri í verkfærakistuna
•Gerum gott ennþá betra!



Næstu skref…….
• Halda áfram að sækja um styrki.
• Skólamarkþjálfarnir….á frumstigi og vertu með ef áhugi er 

á því.
• Halda áfram með Ignite, Akranes 2020
• Annað þróunnarverkefni einsog Suðurnesja….
• Hverjir vilja vera með?
• Skráning í hjartabókina á borðinu



TAKK!


