
23. janúar 2016. Mannaskiptaverkefni í VMA.  
Tækifæri fyrir nemendur og kennara að skoða og þjálfast í öðrum löndum.

Tvö Nordplus verkefni, annað um listnám og hársnyrtigreinar  og hitt í tæknigreinum.
Tvö Erasmus + verkefni, annað um enskukennara og hitt um kennara og nemendur í 
starfsnámi.

Erasmus +  mannaskiptaverkefni.
VMA fékk tvo styrki vorið 2015, annan til að senda enskukennara á námskeið og hinn til að
senda kennara og nemendur í starfsnámi til útlanda.

Erasmus Plus KA1 Mobility. 
2015-1-IS01-KA101-013112 
VMA Towards Integrated Education – course for English Teachers 

Við fengum fjóra styrki til að senda enskukennara á námskeið til að fjalla um enskukennslu
fyrir starfsgreinar.  Þrír kennarar fóru á vikunámskeið í Skotlandi á haustönn 2015.  Við 
eigum einn styrk eftir hér.

Erasmus Plus KA1 Mobility. 
2015-1-IS01-KA101-013113 
VMA 2015 Mobilities (Learning through mobilities – VMA learner and staff mobilities within 
VET.) 
Umsókn um að senda kennara og nemendur í ýmsum starfsnámsgreinum til námsdvala 
eða heimsókna erlendis. 
Fengum saman lagt styrki til að senda:
10 nema í iðngreinum í starfsþjálfun í mislangan tíma.
11 nema í styttri (eina til tvær vikur) náms og þjálfunarferðir, í skólum og hugsanlega 
vinnustöðum.
8 kennara í eina viku hvern til að heimsækja skóla og kortleggja möguleika á að senda 
nemendur. 

Hér er skipting á deildir og lönd en það er örugglega hægt að sækja um að breyta ef 
aðstæður kalla á það.

Sjúkraliðar: 2 vikuferðir kennara í heimsókn og úttekt á vinnust. í Danmörku og Finnlandi.

Hársnyrtigreinar: 4 nemendur á samning til Noregs í allt að 9 mánuði.

Listnám: 2 kennarar og 7 nemendur til Charlottenlund í Þrándheimi. Tvær vikur, skóli og ?

Matvælagreinar: 1 kennari og 4 nemendur til Lahti í Finnlandi eða annað. Nem í tvær vikur.

Kjötiðn: 1 kennari í viku og 2 nemendur til Danmerkur í mánuð (gætum þurft að breyta 
þessu í aðrar greinar??  fer eftir stöðu í kjötiðnagreinum)

Tækninám: 2 ferðir kennara vika hvor ferð og   4 sinnum vinnustaðadvöl nemenda til 
(Danmerkur, Hollands, Bretlands eða Þýskalands) í 74 daga hver nemi.  (Hugsanlega 
ástæða til að skoða að senda kokkanema sem einn af fjórum).
127.274 EUR fyrir 29 ferðir.   8 fyrir kennara og 21 ferð nema.
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