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VMA skírteini, POETE og 
Work Mentor

Þrjú verkefni sem Jóhannes Árnason kemur 
nálægt í VMA  á árunum 2008 – 2011 og 

hugsanlega lengur.  (Janúar 2011.)
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Hvaða þrjú verkefni?
 POETE   Portfolio of Evidence to Europe.  

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation verkefni.  

 Framhaldsskólaskírteini fyrir alla sem ljúka 52 
einingum.  VMA fær styrk frá menntamálaráðuneyti.

 Work Mentor  
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation verkefni.  
Fræða tilvonandi mentora á vinnustöðum til að þau 
geti betur sinnt nemendum í vinnustaðanámi.
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Framhaldsskólaskírteini 
VMA skírteini.

 Undirbúa og vinna að því að allir nemendur VMA 
sem ljúka t.d. 52 einingum fái skírteini. 
13 einingar á önn (hve margir geta það?).

 ATH.  Með því að skoða námsferla nýnema 
H2007 og H2008  sést að einungis um helmingur 
þeirra lýkur 52 einingum í VMA á tveimur 
námsárum.  

 Móta viðmið, vinnureglur, útfærslu og það hvernig 
staðið er að því að gefa út slíkt skírteini til margra 
nemenda á hverju ári. 
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Framhaldsskólaskírteini 
vinnustaðaleið.

 Nokkur hluti nemenda ræður ekki við almennt bóknám 
sem allar brautir krefjast. 

 Nauðsynlegt að fara aðrar leiðir til að nemendur geti 
lokið / tekið hlé á námi með sómasamlegum hætti.

 Hvernig er hægt að sinna nemendum í VMA en samt 
ekki pína þau að vera í bóklegu sem þau ráða ekki 
við / hafa ekki sjálfstraust til að sinna.

 Fyrsta námsár AN1 braut (NSK og fleira).
 Á öðru námsári er miðað við vinnustaðanám.
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Leið 1 
Vinnuvélar réttindanámskeið.
 Vinnuvélaréttindanámskeið, bóklegt í VMA 

verklegt á vinnustað, próf um vorið.
 Skyndihjálp,  björgunarsveit ??, öryggisfræði, 

réttindi, skyldur. 
 Almenn vinnustaðafærni undir handleiðslu fólks á 

vinnustað.  
 Vinnust.nám í stundatöflu, nemandi fær einingar.  
 (Nú þegar til í sjúkraliðanámi, 3 x 5 ein ólaunað, 

margreynt á starfsbraut, VÞV í matv. námi, Viðsk.)
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Leið 2
Almenn þjónusta.

 Framkoma, afgreiðsla, réttindi???
Verslanir og margir aðrir vinnustaðir.

 Skyndihjálp,  björgunarsveit ??  öryggisfræði, 
réttindi, skyldur.

 Almenn vinnustaðafærni undir handleiðslu 
fólks á vinnustað.

 (Nú þegar til í sjúkraliðanámi, 3 x 5 ein 
ólaunað, margreynt á starfsbraut, VÞV í matv. 
námi, Viðsk.)  
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Hvað er vinnustaðafærni?
 Hvaða hæfni viljum við að nemendur nái að 

tileinka sér sem gerir þau almennt að góðum 
starfsmönnum?

 Samskipti, vilji til að taka leiðbeiningum, 
samvinna við aðra, frumkvæði, yfirsýn um 
vinnustaðinn og hlutverk fólks, samviskusemi.

 Mælikvarðar, matskvarðar, endurgjöf til 
nemenda.  Hér þarf ábendingar.
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Fyrirkomulag, hugsanlega 
námsárið 2011 – 2012.

 Þá verður búið að útbúa námskrá fyrir þessar 
leiðir í heild og einstaka áfanga/þætti.

 Kennari við VMA hefur umsjón, sér um að 
koma nemendum fyrir á vinnustöðum. 

 Heimsækir hvern nemanda í einhver skipti, 
ræðir við nemandann, leiðbeinanda á 
vinnustað og stjórnanda.  Fylgist með 
nemanda við störf, metur og veitir endurgjöf.
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Vinnustaðurinn gerir hvað?
 Leiðbeinandi á vinnustað/tengill fær leiðbeiningar um 

til hvers er ætlast, sér um einfalda skýrslugerð (INNA) 
og endurgjöf til nemandans.

 Nemandinn leggur fram vinnu, tileinkar sér 
vinnustaðafærni, fær tækifæri til að sýna sig, fær 
námseiningar og e.t.v. réttindi á vinnuvélar eða annað.

 Vinnustaður  tekur þátt í menntun nemandans á 
formlegan hátt, fær vinnuframlag og getur hugsanlega 
þjálfað upp framtíðarstarfsmann.  (Greiðslur?  Af  
hverju á vinnustaður að gera þetta?)
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POETE
Portfolio of Evidence to Europe. 

 Starfsmenntaáætlun ES/EES.  Leonardo da Vinci.
 Transfer of Innovation verkefni.  
 10 stofnanir,   Por, Holl, Eng, Nor, Fra, Fin, Lett. Íta, VMA.
 Nemendur taka ábyrgð á vinnustaðanámi með því að þeir verða 

að sýna sönnunargögn um að þeir hafi gert það sem átti að gera í 
vinnustaðanámi.   Myndir, vitnisburður annarra, matsblöð 
kennara, lausnir á verkefnum sem voru lögð fyrir og fl.  

 Ekki bara dagbók og texti.  Til á vefformi í Hollandi.
 Notað í áföngum á rafdeild og í umhirðu í framhaldi af GMV.
 Lokaskýrsla í desember 2010.  Alls til VMA  um 15,000 Euro.
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Work Mentor (1). 
 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation verkefni.
 Að hluta til sami hópur stofnana. 
 VMA mun senda inn umsókn í febrúar 2011 um 

verkefnið og er stjórnandi verkefnisins.
 Heildarframlag um 200,000 Euro  VMA með ca 20%.
 Sjö stofnanir:  VMA, Eng, Wales, Fra, Holl, Fin, Nor.
 Svar um verkefnið fæst í lok sumars 2011.  
 Ef samþykkt fer það af stað í október 2011 og lýkur í 

nóv. 2013.  
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Work Mentor (2). 
 Gorseinon College í Swansea í Wales þróaði námsefni um að 

vera mentor eða leiðbeinandi einhvers.
 Tillaga um að yfirfæra það í að vera fræðsla fyrir fólk á 

vinnustöðum sem tekur að sér nemendur í vinnustaðanámi.
 Fyrst þarf að fara yfir það hvað þarf námsefni/námskeið fyrir 

leiðbeinendur að fjalla um.  
 Svo þarf að aðlaga efnið að þessum markmiðum.
 Prufukeyra námskeið eða fræðslu fyrir leiðbeinendur, gert í sex 

löndum.  Piloting.
 Fara yfir reynsluna og breyta því sem þarf að lagfæra.
 Lokaafurð verkefnisins: Gefa út fræðsluefni og annað sem þarf að 

vera til staðar og hægt að nota í framtíðinni.



31/01/11 VMA   JÁR  13

VMA og vinnustaðanám.
 Það er skoðun JÁR að VMA eigi að stefna að því að verða 

stofnun sem býður nemendum (er að hluta til núna í boði): 
 Skólanám á ýmsum námsbrautum, með stökum áföngum í 

vinnustaðanámi  (erum að þessu, gengur vel).
 Blöndu af skólanámi og vinnustaðanámi í heildarskipulagi.
 Vinnustaðanám með stuðningi frá skólanum / skólanámi, 

þrír dagar skóli og tveir dagar vinna   eða önnur módel.
 Það er líklega enginn annar aðili t.d. í Eyjafirði sem mun 

taka vinnustaðanám að sér.  (ATH ekki félagsþjónusta)
 Ekki verið að tala um að yfirtaka samningsbundið iðnnám 

heldur fyrst og fremst að fjölga námsleiðum og möguleikum 
nemenda og vinnustaða.
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