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Þú getur greitt upp skuldir, eignast meira af 
peningum og aukið þínar ráðstöfunartekjur  
 

Ekkert hefur meiri áhrif á þitt líf, en þín persónulegu fjármál. Þetta hefur áhrif á það hvað þú getur 

leyft þér persónulega dags daglega, hvaða lífi þín fjölskylda lifir og stjórnar þínum möguleikum til að 

njóta lífsins gæða með þínum maka, börnum og vinum. 

Það sem hefur mest áhrif í þessu er sá kostnaður sem þú hefur af því að reka húsnæði, hvað þú 

greiðir í vexti af lánum, hvað þú greiðir í skatta og ekki síst hvaða tekna þú aflar og hverjar þínar 

ráðstöfunartekjur eru. 

 

Hagkerfin eru almennt ekki þér í hag 
Hagkerfi eru almennt ekki mjög notendavæn gagnvart almenningi og stuðla því miður oft að því að 

færri og færri eigi stærsta hluta hagkerfisins. Hagkerfin virka yfirleitt þannig að vextir hækka, skattar 

hækka, húsnæðiskostnaður hækkar og hlutfall hagkerfisins sem fer í laun til almennings lækkar sífellt. 

Hagkerfi stuðla þannig að því að þeir sem þekkja leikreglurnar og hagnast mest á þeim, eru að fá 

mest fyrir sig. Oft eru þetta sömu aðilar og eiga fjámagnið og stærstu fyrirtækin í samfélaginu og hafa 

vegna sinnar stöðu mikil pólitísk áhrif  á mótun á reglum hagkerfisins. Þannig viðhalda þessir aðilar 

reglum hagkerfisins og tryggja að þær hámarki flæði fjármagns í þeirra eigin vasa með áhrifum á 

verðbólgu, vísitölu og gengi. 
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Fjárhagslegt sjálfstæði, persónuleg mótun, leikreglur hagkerfisins og að reka sín persónulegu fjármál 

af hagsýni er lítið sem ekkert kennt í skólum. Foreldrar koma í flestum tilfellum úr sama jarðvegi og 

geta því ekki leiðbeint sínum börnum um þessa þætti í uppeldinu. Þess vegna koma flestir inn í 

samfélag fullorðinn án þess að hafa þekkingu á þessum málum eða að vita hvernig leikreglurnar í 

hagkerfi samfélagsins virka. 

Þessi skortur á fjármálalegri færni hjá hinum almenna aðila í samfélaginu er alþjóðlegur og er til 

staðar í flestum löndum heimsins. Þetta skapar miklar áskoranir fyrir marga sem eru alltaf að berjast í 

bökkum við að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni. Það er svo auðvelt að fá neytendalán, eyða þeim 

peningum og þannig festast í höndum lánadrottna út lífið.  
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Upplýsingar sem gætu breytt öllu hjá þér! 
 

Við köllum það "Þetta peningalega" 
Það getur verið erfið ráðgáta hvernig hægt er að að afla nóg af peningum til að geta lifað því lífi sem 
þú villt lifa. Þótt ráðleggingar um að afla peninga séu tiltækar í jafnmiklum mæli og um heilsusamlegt 
mataræði, virðist fjárhagslegt færni vera eins sjaldgæf og 3% líkamsfita og rétt kólesteról. 
 
Meginreglur um fjárhagslega færni eru aðgengilegar fyrir alla. Það sem virkar best er þekking og 
notkun á ákveðnum grunnreglum. Að læra og nota þessar meginreglur með tímanum getur lagt 
grunn að miklum árangri og kannski það sem er merkilegra, getur líka verið skemmtilegt. 

Það sem þarf er skilningur á meginreglunum á bak við vörn, sókn og þær leikreglur sem gilda um 
einkafjármagn. Með grundvallarskilningi á þessum þremur sviðum, sem sjaldan eru kennt saman sem 
heild, getur hver sem er lært að blómstra, varðveita og margfalda ávöxtun á sinni vinnu. 

Þekking og reynsla í persónulegum fjármálum getur gert kraftaverk 
Þar komum við að fjármálalegu fræðsluumhverfi sem inniheldur alhliða fjármálalega fræðslu, 

persónulega stefnumótun og styrkingu og stuðning til að læra að starfa sjálfstætt. Þessi einstaka 

fræðsla sem má líka við háskólanám í persónulegum fjármálum og stefnumótun inniheldur á fyrsta 

stigi þrjá þætti. 

         Vörn: - komast út úr skuldum og vera þar 

         Sókn: - hvernig á að afla og eignast meiri peninga 

Leikreglur: - skilja þau atriði sem hafa áhrif á þín fjármál 
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Þín framtíð byggir á þínum ákvörðunum! 
 

Að byggja upp samstarfsaðila 
Sem stjórnandi eða starfsmaður ert þú bara að selja hvern klukkutíma fyrir ákveðna upphæð. Sem 

frumkvöðull og fjárfestir ert þú að selja hvern klukkutíma mörgum sinnum með því að láta ákveðið 

kerfi og fjármagnið (þínar tekjur) vinna fyrir þig. Þannig margfaldar þú það sem þú ert með. 

Þetta snýst um að skilgreina stöðuna, læra nýja hluti og framkvæma síðan byggt á nýjum forsendum. 

Byggja upp samfélag samstarfsaðila og leggja grunn að föstum viðskiptavinum sem reglulega kaupa 

þína vöru. Með því að byggja upp samfélag og styðja við bakið á þínum samstarfsaðilum leggur þú 

grunn að því að fá reglulegar tekjur af þeirra starfi og af þeim viðskiptum sem þeir eru að byggja upp 

með þinni aðstoð. 

Þú lærir og miðlar svo þinni þekkingu 
Þú getur notað þróunarumhverfið hjá Frumkvöðlaskólanum til að byggja þig upp sem sterkan 

einstakling og öðlast þannig leiðtogafærni ásamt þekkingu á viðskiptum og leikreglum hagkerfisins, 

sem þú getur síðan miðlað áfram til þinna samstarfsaðila. Með þessu stækkar þú sífellt þitt 

samstarfssamfélag og þeim fjölgar sífellt sem er að ganga vel. Þín verðlaun fyrir þetta framlag eru að 

fá lítinn hluta af tekjunum í samfélagi þinna samstarfsaðila. Það er þín greiðsla fyrir þá aðstoð og 

þjálfun sem þú veittir þessum aðilum. 

Byggja upp stigveldi í tekjum 
Þetta er dálítið eins og að vera með verslun á höfuðborgarsvæðinu og semja síðan við umboðsaðila á 

landsbyggðinni um að selja þína vöru. Þeir fá þína vöru á heildsöluverði og fá sínar tekjum með 
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álagningu ofan á heildsöluverðið. Þannig eru þessir aðilar að selja þína vöru og þú færð þína 

heildsöluálagningu (þínar tekjur) án þess að leggja fram neina söluvinnu. Þinn umboðsaðili sér um 

söluvinnuna og þið hagnist báðir. 

Til að taka þetta í stærra samhengi þá semur þú við aðila á Akureyri um að vera þinn umboðsmaður á 

á Norðurlandi og hann er síðan með samstarfsaðila á svæðinu sem selja vöruna. Þannig eru þú og 

umboðsmaðurinn á Aureyri báðir að fá ákveðið hlutfall af tekjunum þegar vara er seld á svæðinu. Þú 

ert sem sagt kominn með samfélag sem sífellt er að vinna við að selja þína vöru, jafnvel þó þú sért 

ekki að vinna sjálf/ur. 

Annað dæmi er trésmiður sem hefur með tímanum byggt upp umhverfi þar sem þar sem hann er 

með nokkra aðila í vinnu sem hafa mikla reynslu og þekkingu og geta starfað sjálfstætt. Hann selur 

þessa aðila í útselda vinnu í verkefni og þegar þessi trésmiður fer í frí, þá eru þessir aðilar áfram í 

útseldri vinnu og skapa honum þannig tekjur á meðan hann er í fríi. Á meðan hann er í fríi er hann 

sem sagt að fá tekjur af útseldri vinnu sinna starfsmanna og hans hagnaður er tekjur af útseldri vinnu 

að frádregnum kostnaði (laun til sinna starfsmanna).  Þetta er vogarafl í tekjum. 

Þetta snýst um að nýta sína möguleika af ástríðu 
Þegar upp er staðið er þetta að snúast um möguleika, ástríðu og ágóða. Hvað ertu með mesta ástríðu 

fyrir, hvað kanntu og gerir best og hvað gæti skila þér mestum tekjum. Með því að láta fólk hafa 

upplýsingar sem gjörbreyta þeirra stöðu, sýna þeim fram á vogaraflið sem hægt er að skapa og leiða 

fólk til meiri sjálfsþroska og þekkingar, ert þú að leggja grunn að betra umhverfi fyrir bæði sjálfa/n þig 

og aðra. Þú ert þannig að skapa þessu fólki tækfæri til að breyta sínu lífi og skapa því betri stöðu til 

framtíðar.  

Þetta er nefnilega að snúast um þitt tækifæri, þitt líf og þína framtíð, en um leið tækifæri, líf og 

framtíð annarra sem þú hefur áhrif á. Þú er nefnilega að fara að starfa við að láta drauma fólks um 

betra líf verða að raunverulegum möguleika. Þú ert að mennta fólk til að verða leiðtogar með 

þekkingu og reynslu til að skapa ekki bara sjálfum sér betra líf, heldur einnig að leggja grunn að því að 

þetta fólk haldi áfram og skapi með vogarafli enn fleiri leiðtoga sem eiga þá líka möguleika á betra lífi. 

1. Er Frumkvöðlaskólinn eithvað fyrir þig? 
Þetta er umhverfi fyrir þá sem brenna fyrir því að gera meira, starfa sjálfstætt og vilja byggja upp góðar tekjur í 

byrjun og geta síðan jafnt og þétt aukið sínar tekjur. Margir hafa ekki það sem þarf til að fara af stað, undirbúa sig 

hugarfarslega eða búa að sjálfsaga og þekkingu til að takast á við þær áskoranir sem þarna er að finna. 

 

2. Sérhæft fræðslu- og þekkingarumhverfi fyrir þá sem vilja meira 
Þar kemur að Frumkvöðlaskólanum, en þar er sú fræðsla og grunnþekking sem þarf til aðná þessu: 

 

• Fyrst er tekið á persónulegum kjarnamálum hvers og eins til að styrkja undirstöður 

• Síðan kemur fræðsla í persónulegum fjármálum og leikreglum hagkerfisins 

• Næst er farið í gegnum leiðtogaþjálfun og samskiptafærni 

• Þessu líkur með sérhæfðri þjálfun í að hámarka sístreymi tekna og og eignamyndun 

 

3. Viðskipta- og frumkvöðlamarkþjálfun meðfram fræðsluumhverfi 
Samhliða þessu sérhæfða fræðsluumhverfi er fyrir hendi frumkvöðlamarkþjálfun þar sem reyndir markþjálfar 

vinna með hvern og einn aðila á hans forsendum. Þar er farið í gegnum: 

 

• Stöðugreining – þekking, reynsla og persónuleg staða metin 

• Markmiðasetning – hvert viltu fara og hverju viltu ná fram 

• Stefnumótun – nákvæm lýsing á því hvaða þarf til að ná markmiðum 

• Aðgerðaráætlun – tímasett áætlun um aðgerðir samkvæmt stefnumótun og markmiðum 

• Endurmat – reglulegt endurmat á aðgerðaráætlun til að stilla af aðgerðir 
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