
 

 

 

VIÐAUKI MEÐ PRÓFSKÍRTEINI (*) 
 

Ísland 
 

1. STARFSHEITI, HEITI STARFSGREINAR EÐA NÁMSBRAUTAR 

 

Slátrari, slátrun 
 

 

2. ÞÝTT HEITI SKÍRTEINISINS  
 

Butcher 

Þessi þýðing hefur ekkert lagalegt gildi. 

 

3. LÝSING Á KUNNÁTTU OG FÆRNI 
Handhafi 
  

- skipuleggur flutning og móttöku sláturdýra að sláturhúsi í samræmi við gildandi lög og reglugerðir um flutninga búfjár, 
hvað varðar dýravernd, öryggi, gæði, hreinlæti og sóttvarnir 

- þekkir  búnað sláturhúsa og meðferð tækja og verkfæra sem tengjast starfi slátrara 
- stjórnar og annast framkvæmd slátrunar sláturdýra, svo sem deyfingu, aflífun, stungu og blóðtæmingu og fláningu eða 

afbyrstun eða fiðurlosun/fiðurreytingu 
- framkvæmir innanúrtöku, snyrtingu og verkun sláturafurða 
- annast meðferð á  kjöti eftir slátrun, kælingu og frystingu  
- hlutar sundur kjötskrokka og pakkar grófbrytjuðum afurðum 
- annast flutning sláturafurða frá sláturhúsi á þann hátt að kælikeðjan rofnar ekki 
- framkvæmir heilbrigðis- og gæðamat á kjöt, húðum og gærum 
- ber ábyrgð á frágangi úrgangs frá sláturhúsum sé í samræmi við lög og reglur 
 
 

 

 

4. STARFSSVIÐ SEM SKÍRTEINISHAFI HEFUR AÐGANG AÐ 
 

Starfsvettvangur slátrara er fyrst og fremst sláturhús. 

 
(*) 

Skýringar 

Þessu skjali er ætlað að veita nánari upplýsingar um tilgreint skírteini en hefur sem slíkt ekkert lagalegt gildi. Framsetning þessarar lýsingar 
byggist á eftirtöldum textum: Ályktun ráðsins 93/C 49/01 hinn 3. desember 1992 um gagnsæi hæfnikrafna, Ályktun ráðsins 96/C 224/04 hinn 
15. júlí 1996 um gagnsæi prófskírteina í starfsmenntun og Tilmælum Evrópuþingsins og ráðsins 2001/613/EC hinn 10. júlí 2001 um ferða- og 
dvalarfrelsi innan Evrópusambandsins fyrir námsmenn, þá sem eru í þjálfum, sjálfboðaliða, kennara og leiðbeinendur. 

Nánari upplýsingar fast hjá: www.cedefop.eu.int/transparency 

© Evrópusambandið 2002 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. LÖGFORMLEG ATRIÐI 

Nafn og staða stofnunar er gefur út skírteinið 

 

Framhaldsskóli á Íslandi sem starfar á grundvelli laga um 
framhaldsskóla og aðalnámskrár framhaldsskóla sem 
menntamálaráðherra gefur út. 

Nafn og staða stjórnvalds lands eða svæðis sem 
annast vottun eða staðfestingu skírteinisins 

 

Menntamálaráðuneytið 

Menntunarstig skírteinisins (í landinu eða alþjóðlega) 

 

Framhaldsskólastig 
Isced 3 

Einkunnakvarði/ Kröfur til að standast próf 

 

1-10 
Lágmarkseinkunn 5. 

Aðgangur að næsta þrepi menntunar/þjálfunar 

Viðbótarnám til stúdentsprófs. 

Alþjóðlegir samningar 

 

Lagalegur grunnur 

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

 

  

6. UMFANG OG SKIPULAG MENNTUNAR 

Meðalnámstími er eitt ár og á þeim tíma er námi og kennslu hagað sem hér segir: nám í skóla í eina önn,  
námstími samtals 18 vikur að próftíma meðtöldum. Vinnustaðanám í 24 vikur. 

 

Inngönguskilyrði 

Grunnskólapróf 
 

Viðbótarupplýsingar 

Frekari upplýsingar er að finna á: 

www.menntamalaraduneyti.is 

 

Upplýsingamiðstöð í landinu 

Menntamálaráðuneytið, www.menntamalaraduneyti.is 

 

 

 

 

 

 


