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Föstudagur 29. maí 2015

Nokkur hluti hópsins var mættur af gömlum vana í A álmu VMA um kl. 6.30 að morgni 
föstudags.  Frekar snemmt fyrir venjulegan vinnudag.
Alls fóru 29 manns af stað í rútu SBA undir stjórn Gunnars framkvæmdastjóra SBA 
(sumum betur kunnur sem Gunnar hennar Ernu).  Brottför 6.50.

Ekið var rakleitt í Staðarskála til að fá pásu, kaffi og fleira og áfram í Mjódd í Reykjavík.  
Þar bættist Börkur í hópinn.  Nýr bílstjóri var fenginn til að ferja rútuna til baka í Hafnarfjörð
og við komum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar um kl. 12.40.

Þar var kominn afgangurinn af hópnum og allir innrituðu sig í flug WOW125 til Boston.

Þessi voru í hópnum:
Erna Gunnarsdóttir og Gunnar Guðmundsson rútustjórar.  Gunnar er í vinnu hjá 
sjálfum sér hjá SBA en við teljum hann oft til VMA fólks.
Hrafnhildur Haraldsdóttir og Íris Hafþórsdóttir sem höfðu séð um skipulag, samninga 
og almenna andamömmusiði við undirbúning ferðarinnar.  Spurst hefur af ítarlegum 
leiðbeiningum um vegabréfaútvegun.
Þorbjörg Jónasdóttir, Una Sigurliðadóttir, Valgerður Guðlaugsdóttir og Björk 
Guðmundsdóttir af skrifstofunni og þar með höfðum við stórar áhyggjur af VMA í heila 
viku.
Sigríður Huld Jónsdóttir, Benedikt Barðason, Sigurður Hlynur Sigurðsson og Anna 
María Jónsdóttir til að telja afganginn af A álmu fólkinu.  Spurning hvort þau fái að halda 
að þau stjórni einhverju í ferðinni, líklega ekki samt. Friðný Sigurðardóttir fylgdi Benedikt 
og sá um þennan hóp.
Ásta Hansen, Einar Gylfason, Gunnborg Gunnarsdóttir, Hafberg Svansson, Heiða 
Björk Jónsdóttir, Jónína Sigurbergsdóttir, Margrét Valgeirsdóttir og Þórunn 
Jónsdóttir sem í sameiningu hafa umsjón með byggingum VMA og sjá um að fólk sé 
snyrtilegt í VMA.  Arnheiður Ásgrímsdóttir hafði umsjón með Hafberg og hugsanlega 
fleirum.
Anna Hulda Hjaltadóttir og Hilmar Friðjónsson sem kenna meðferð talna, reikning og 
stærðfræði.  Hilmar er grunaður um að hafa tekið myndir í ferðinni.  Hópmyndirnar í þessu 
skjali tók Friðný á myndavél Hilmars. 
María Albína Tryggvadóttir og Inga Björg Ólafsdóttir sem kenna sjúkraliðanemum,  
Gott að hafa hjúkrunarfræðinga ásamt Sigríði Huld með í ferð, ca 15 manns á hvern 
hjúkrunarfræðing, þær eru ekki í verkfalli.
Íris Ragnarsdóttir er úr hárgreiðslunni og almennu brautinni.
Kristján Davíðsson og Þorleifur Jóhannsson úr byggingadeildinni.  Olga Ellen 
Einarsdóttir fylgir með Leibba.
Kristín Petra Guðmundsdóttir er gullsmiður og kennir málmsmíðar, spurningar um 
skartkaup þar með leystar.
Ásbjörg Benediktsdóttir íslenskukennari og fylgisveinn hennar Hreiðar Þór Valtýsson 
úr Háskólanum á Akureyri.  Rétt er að taka fram að Ásbjörg er að engu leyti ábyrg fyrir 
orðhengilshætti, stafsetningarvillum, bulli eða rugli í þessari ferðaskýrslu.
Gunnar Frímannsson úr rafdeild og Áslaug Kristjánsdóttir starfsbrautarkona.
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Úr náttúrufræði koma Börkur Már Hersteinsson, Garðar Lárusson, Elín Björk 
Unnarsdóttir og Jóhannes Árnason en hann hafði samband við skóla og fékk loforð um 
að við mættum koma í heimsókn.  Hann skrifar líka þessa frásögn.  Rétt er að benda á að 
nátttúrufræðideildin bar ábyrgð á veðrinu og stóð sig ekki sérlega vel.
Sólveig Þóra Jónsdóttir kennir fatagerð en rétt er að taka fram að ferðalangar settu sjálfir
saman fatavalið, sjá myndir.
Ari Hallgrímsson, Edda Kristinsdóttir og Hjördís Stefánsdóttir koma frá 
matvælabrautinni og hafa mjög líklega fengið ýmsar spurningar um mat í ferðinni.  Þvi 
miður sáu þau ekki um matinn samt.  Við fengum samt oft góðan mat.

Flug WOW125 til Boston átti að fara af stað kl. 15.30 og hliðið var 35F sem þýddi að við 
fórum í flugvallarstrætó frá byggingunni og að þotunni sem var á stæði úti á velli, líklega 
200 metra frá byggingunni.  Brottför seinkaði um nærri 45 mínútur og við fórum af stað um 
kl. 16.15.  Áætlaður flugtími var 5 klst og 10 mín.
Að sjálfsögðu voru skráningarstafir þotunnar TF-MOM.  Við flugum sem sagt með mömmu.
TF-MOM heitir Freyja og er splunkuný Airbus þota með eitthvert fínt númer.  WOW er ekki 
með sjónvörp í sætisbökum og þar með var ekki völ á bíómyndum eða slíku.  Ekki eru 
neinar ókeypis veitingar um borð en þetta vissi fólk fyrir og margir höfðu með sér nesti um 
borð.

Við lentum á Logan flugvelli við Boston nokkuð eftir áætlaðan tíma vegna þess að við 
þurftum að hringsóla í ca 20 mínútur vegna þoku.  Þotan lenti samt eðlilega en flugmenn 
þurftu að bremsa hressilega til að koma vélinni af flugbrautinni því verið var að reyna að 
nýta hana eins vel og hægt var vegna tafanna sem höfðu orðið.
Lentum ca kl. 18.00 í stað 17.30 sem var upphaflega áætlunin.
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Hér er hópurinn fyrir utan Rindge School of technical Arts (Rindge & Latin) 1. júní 2015.



Skólaheimsókn VMA til 
Massachusetts, USA   
29. maí – 3. júní 2015.

Við tók talsvert ferli við að fara í gegnum
vegabréfaskoðun, hver maður þurfti að eiga við
maskínur með vegabréfið sitt og ræða síðan við
landamæravörð.  Ná í töskur og út í gegnum
tollinn.

Þar tók við okkur kona frá rútufyrirtækinu og
leiddi okkur út að rútunni sem skilaði okkur á
Hótel Hampton Inn Boston Cambridge.  Hótelið
er ágætt, herbergin nokkuð rúmgóð og lobbíið
líka.  Morgunverðurinn er ágætur þótt
Evrópubúum þætti eðlilegra að nota venjulega
diska, glös og hnífapör í stað einnota
plasthnífapara og pappadiska.  Ekki er neinn bar
á hótelinu og það er að sumu leyti frekar einfalt í
sniðum.

Við vorum komin á hótelið milli kl. 19 og 20.  Hrafnhildur og Íris dreifðu lykilkortum og fólk 
fór til herbergja.  Margir fóru svo í Cambridge Galleria Mall sem er nokkurra mínútna gang 
frá hótelinu.  Það er snyrtileg og fín verslunarmiðstöð og matartorg eins og við könnumst 
við úr Kringlunni og fleiri slíkum.

Laugardagur 30. maí 2015.
Það var sólskin og heitt þennan dag.  Hitinn fór vel upp fyrir 30 gráður C eða upp fyrir 84 
gráður Fahrenheit.

Hópurinn skiptist mikið þennan daginn sem og
sunnudag.
Þessir voru helstu áfangastaðirnir.
Miðbær Boston þar sem hægt er að finna fjölmarga
athyglisverða staði svo sem listasöfn, glæsilegar
byggingar, Boston Public og Boston Commons
garðanna.  Annar er fínn og mikið lagt í garðyrkjuna
og þar er ekki farið inn á grasið en Boston Common
er alveg opinn og hægt að vera á flötunum.  
Freedom Trail er slóð lögð múrsteinum í gangstéttir
og yfir götur.  Þessi slóð leiðir fólk að mörgum
sögulegum stöðum, merkilegum byggingum og
minnismerkjum en sérstaklega þeim stöðum sem minna á frelsisstríð og frelsisbaráttu 
Bandaríkjamanna gegn Bretum á árunum 1770 – 1780.
Back Bay  -  Newbury Street svæðið kallast er skemmtilegt hverfi að fara um, heilmargar 
verslanir en líka aðrar byggingar.  Prudential Center er heljarmikil miðstöð verslunar og 
viðskipta.  Þar er útsýnissalur í einu háhýsinu. http://www.prudentialcenter.com/
Washington Street er ein helsta verslunargatan í Boston.  Þar er risastórt Macy´s vöruhús
en í nágrenninu er líka t.d. Boston Public Library í glæsilegri byggingu.
Fjölmargir aðrir forvitnilegir staðir og hverfi í Boston og Cambridge.  Harvard 
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Milli Boston og Cambridge er Charles River og í
baksýn má sjá nýlega brú til að tengja þessi

svæði saman.

Úr Boston Public garðinum.

http://www.prudentialcenter.com/
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hálskólasvæðið og MIT svæðið.
Quincy Market er matarmarkaður, margir sölubásar með
mat og hægt að fá stæði eða sæti í miðri hvelfingunni.
Þetta er sögufrægur staður og búinn að vera markaður
þarna lengi.

Wrentham Premium Outlets.  
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=10
en þar er að finna heilmargar verslanir frá mörgum
framleiðendum og hægt að gera góð kaup.  Einhverjir úr
hópnum fóru þangað í leigubílum og til baka.
Assembly Row verslanamiðstöð í Sommerville sem er
stutt norðan við hótelið okkar, tekur 6 – 10 mínútur í
leigubíl.  http://www.assemblyrow.com/ 

Svo er það auðvitað heima mallið Cambrideside
Galleria örstutt frá hótelinu.
http://www.cambridgesidegalleria.com/

Um kvöldið fóru langflestir úr hópnum á veitingastaðinn
Grill 23 og þar fengum við mat og góða þjónustu.
Hugsanlega segir aldurinn á hópnum til sín þegar við kvörtum undan hávaða á 
veitingastaðnum en þar var mjög mikill hávaði frá samtölum fólks.  Maturinn var ekki ódýr 
og í einhverjum tilfellum hefðu einhverjir viljað að maturinn
væri betur í samræmi við verðið.

Sunnudagur 31. maí 2015.

Nú hafði veðrið breyst mikið, kólnað og kuldaskil báru með
sér mikla rigningu í hryðjum.  Fleiri völdu að vera inni
þennan daginn.  Hitinn líklega í kringum 15 stig.  Fólk fór í
verslanir frekar en í bæjarrölt en þó voru sumir á ferð í
þurru til að byrja með en svo tók við ganga í rigningu.

Mánudagur 1. júní 2015.

Eftir morgunverðinn var farið af stað í strætó 69 í tveim hollum.  Fyrri helmingur hópsins fór
kl. 8.25 og afgangurinn kl. 8.40.  Strætó 69 fer frá Lechmere lestar- og strætóstöðinni rétt 
við hótelið og gengur eftir Cambridge Street að Harvard Square.  Við fórum út rétt áður en 
komið var að Harvard Square.  

Þar heimsóttum við Rindge School of Technical Arts.   http://rsta.cpsd.us/
Þetta er High School með nemendur 14 – 18 ára um það bil.  

Michael Ananis skólastjóri RSTA tók á móti okkur og við settumst niður í miðrými og hann 
fór yfir ýmis atriði.  
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Old State House er umkringt nýjum
háhýsum.

Ein af fjölmörgum kirkjum, þessi
nálægt Newbury Street er First

Baptist Church of Boston.

http://rsta.cpsd.us/
http://www.assemblyrow.com/
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=10
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1800 nemendur, 55% af nemendum eru frá fátækum fjölskyldum.  
33% af nemendunum voru ekki fæddir í USA.
Margir innflytjendur.
Mjög markvisst mat á t.d. enskukunnáttu.   Þeir
nemendur sem eiga erfiðast með enskuna eru
settir í sérstaka hópa til að efla það svið hjá
þeim.

Þessi skóli er í tengslum við High School sem er
aðallega akademiskur, bóknáms High School.
Saman eru þessr skólar oft kallaðir Cambridge Rindge & Latin.

Skólinn tekur sem sagt við nemendum í 9. bekk
og býður þeim verklegt nám með bóknámi til
hliðar í ýmsum starfsgreinum.
Hver deild, 11 deildir, hefur sérstaka nefnd til að
fara yfir efnið í faginu og passa að kennslan nái
yfir þau markmið sem eru sett.  Þessar nefndir
koma líka með upplýsingar um horfur í faginu,
hversu marga þarf í fagið á svæðinu, ef það þarf
fleiri í ákveðnu fagi þá eru boðin fleiri pláss í
þessu fagi.  Vitaskuld er grunnurinn í námskránni
eða framework lagður hjá fræðslufyrirvöædum
ríkisins.  Þar er sagt til um aðalatriðin í því sem
neminn þarf að læra en skólarnir aðlaga sína
námskrá að tillögum nefndarinnar sem styður við
skólann.  Í þesari nefnd fyrir hverja deild eru fulltrúar starfsgreinarinnar, fyrirtækja, foreldra,
nemenda og starfsmanna skólans.

Ekki eru valdir inn nemendur í skólann og nemendur geta valið hvaða deild sem er, ef fleiri 
vilja komast inn í deildina en hægt er að velja með
því að nýta einkunnir og fleira en ofast er hægt að
bæta við kennurum og sinn þannig flestum þeim
sem sækja um.

We are a Comprehensive School, all students are
welcome, segir Michael Ananis skólstjóri.

Spurt var um nemendur sem eiga við erfiðleika að
stríða.  Þau þurfa að mæta þessum nemendum
og reynt er að komast til móts við þau.
Oft er unnið með slíka nemendur one on one en
oft þarf bara aðstoð í kennslustundum.

Michael spurði sig hvort þessi mikla áhersla á
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Sérstök Media Arts deild í Rindge skólanum.

Bátaleiga við Charles ána, Cambridge megin.

Harvard Square í rigningu, falleg hús, hjólaleiga.
Bus station og neðanjarðarlestastöð.
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háskólanám í USA hafi leitt til þess að fólk fær ekki réttu menntunina.   Hann benti líka á 
að það gæti verið mjög gott fyrir einhvern sem fer í háskóla að hafa einhverja praktíska 
reynslu.

Spurt var um brottfall.  Heldur hátt.  Um 30% brottfall alls á fjórum árum.  Líka var spurt um
fall í bóknámsfögum.  Reynt er að aðstoða nemendur við að ljúka High School Diploma.

Reynt er að minnka kynjamun í námsvali, að
jafna kynjahlutfallið í ákveðnum greinum, fleiri
stelpur í tæknigreinar og fleiri stráka í
sjúkraliðanám.

Við gengum svo um skólann og fengum nánast
bara frítt spil um að fara hvert sem við vildum.
Skoðuðum margar verknámsdeildir í sömu
byggingunni og líka bílaverkstæði og media
studio hinum megin við götuna.  Úti var áberandi
að nánast engin bílastæði voru við skólann, hann
er í þéttbyggðu hverfi en bílakjallari var undir
hluta hússins og garði við skólann.  Media studio
er mjög forvitnilegt og hluti hópsins fór í sérstaka
heimsókn þangað.  Unnið er með talverðan
tækjabúnað og mest lagt uppúr því að
skipuleggja þarf verkefnið vel og samvinna er
aðalatriðið í því sem kennt er.  Nemendur læra
um allar hliðar á vinnu við útvarp og sjónvarp /
kvikmyndir.  Þau hafa aðgang að því að koma
efni í staðbundnar stöðvar og skólinn hefur skilað
tugum klukkustunda af efni á hverju ári.

Heimsóknin í Rindge skólann stóð
framyfirhádegið og þá fluttum við okkur á tveim
jafnfljótum yfir að Harvard Square.  Við gengum í
gegnum hluta af svæði Harvard háskólans og
fengum okkur hádegisverð í kringum Harvard
Square.  Svo var farið í Longfellow Hall þar sem
Harvard graduate School of Education er til húsa.
Við funduðum í glæsilegu herbergi með fulltrúum
verkefnisins Pathways to Prosperity.

Heimsókn til verkefnisins Pathways to Prosperity 
í Hardvard Graduate School of Education.

Amy Loyd, Nancy Hoffman and Toby Baker Wright.
Amy sýndi okkur útprent af glærum um Pathways to Prosperity  verkefnið.
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Þegar hungursneið varð á Írlandi fluttu margir til
Boston svæðisins.  Hér er fjölskylda sem sveltur,
svo var önnur stytta sem sýndi þau eftir að þau

höfðu braggast á nýja staðnum.  
Sem betur fer er líka svæði í Boston þar sem

sögu Afríkumanna er gerð skil.

Longfellow Hall þar sem við hittum fulltrúa
Pathways to Prosperity verkefnisins.
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2011 birti Harvard skólinn skýrslu um stöðu menntunar og þar kom meðal annars  fram að 
of margir 25 ára í USA eru án atvinnu, jafnvel þótt þeir hafi menntun því menntun þeirra 
passar ekki við þarfir atvinnulífsins.
Það eru mörg samtök sem ekki eru á vegum
opinberra aðila (NGO samtök, Non
Governmental Organizations)  sem  vinna að
þróun í menntun.
Pathways to Prosperity vinnur með  mörgum
aðilum að því að þróa og samræma nám í
atvinnugreinum sem þurfa margt
verkmenntað fólk sem getur gert hluti svo
sem í tæknigreinum og umönnun.
Sem flestir ljúki námi í High School.  Hægt
verði að fá post secondary skírteini sem hafa
gildi á vinnumarkaði.  Að fólk komist á
vinnumarkað í þeim greinum sem borga vel
og næga vinnu er að fá.  Að fólk haldi áfram. 
Þarna þarf að tvinna saman High School
nám við nám í Community College og vinnustaðanám.

240.000 dollara kostar að ljúka fjögurra ára námi í
Harvard.  (ca 33 milljónir ÍSK)
Áhyggjurnar eru að ungt fólk lýkur námi í háskóla en fær
svo ekki vinnu í sinni grein og ekki nægar tekjur til að
borga lánin sín til baka.  Líka að gott háskólanám er
hugsanlega bara fyrir þá ríku.
Pathways to Prosperity vinnur núna með 12 ríkjum í USA. 

Varðandi stefnu og  að breyta henni er erfitt.  Í 40 ár sem
Nancy Hoffman hefur fylgst með þessum málum er að sjá
sem erfitt sé að fá þá sem stýra stefnunni til að skoða vel
samhengi í menntun.  Þeir sem taka ákvarðanir skilja ekki
nógu vel hvað þarf til að til dæmis verknám geti þrifist.

Menningarleg sjónarmið koma víða við sögu.  Áður var
algengt að flokka nemendur en ekki þannig að bæði
bóklegir hæfileikar og verklegir fengju sömu áherslu eða
viðurkenningu. 
Nancy spurði um það hvaða atriði það væru sem við
vildum vita um.
Ein spurning var um af hverju svona mikil áhersla hefur
verið á háskólanámið.

Nancy útskýrði að þetta tengdist uppruna áður í litarhætti
og slíku sem festi fólk í ákveðnum störfum eða tegund
menntunar. 
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Hluti af hópnum í fundaherberginu í Harvard graduate
School of Education, sumir voru farnir.

Algengt var að sjá School Bus.  Þessi
var að skila hópi í Boston Common

garðinn.

Hópur af skólabörnum í heimsókn í
Boston Common Garðinn, þarna

byrjar Freedom Trail sem er hægt að
fylgja um miðborgina og finna

sögustaði.
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Skólar voru lokaðir og foreldrar sem áttu ekki kost á háskólamenntun beina börnum sínum 
frá starfsnámi.  Foreldrar sem höfðu jafnvel náð góðum árangri á sínu sviði vildi frekar að 
börnin færu í háskóla en að þau héldu áfram í þeirri starfsgrein sme foreldrarnir höfðu náð 
góðum tökum á.

Toby segir frá því að á glæru 6 er fjallað um hvaða
atvinnuvegir eru í mestri þörf fyrir fólk og hvaða
atvinnuvegir greiða laun sem duga til framfærslu.

Þau fylgjast vel með launaþróun og eftirspurn eftir
fólki í ákveðnum greinum.
Þessar tölur fást frá yfirvöldum og einkaaðilum
sem safna til dæmis upplýsingum um
atvinnuauglýsingar. 
Þetta fer saman við upplýsingarnar sem komu
fram í Rindge skólanum þar sem nefndirnar sem
tengjast hverri deild koma með þessar
upplýsingar. 

Hjá Jobs for the Future hafa þau upplýsingar um
þörf á ákveðnum hæfileikum og hæfni svo sem í
stærðfræði.  

Til eru gögn sem sýna að kennarar vilja að nemendur leggi sig meira fram.  Við vitum allt 
mögulegt um allskonar hluti sem koma þarna inn en þau hafa líka verið að skoða 
motivation of students.

Verið er að vinna úr rannsóknum   Students at
the center hub.  Þar er verið að þýða niðurstöður
rannsókna yfir í það sem hægt er að nýta í
kennslunni og við stefnumótun.  

Minnst var á að nemendur koma í skólann og eru
þess fullviss að þau geti ekki eitthvað.
Sjálfsálitið skiptir miklu um það hvernig
nemendum mun ganga.  
Af hverju þarf ég að læra ákveðna hluti sem
virðast ekki skipta neinu máli.

Nancy minntist á margir skólar hafa raunveruleg
verkstæði sem eru í tengslum við raunveruleg
verkefni t.d. í Worcester Technical High School.

Spurt var um hæfniþrep en Nancy gat ekki sagt
að þetta væri eitthvað sem væri mjög nytsamlegt
fyrir kerfið í USA.
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Massachusetts State House séð úr Boston
Common garðinum.  Hægt er að sjá Freedom
trail merkta með röð af múrsteinum í götum og

gangstéttum.

Þessi garður er ofaná veggöngum sem voru
grafin rétt við miðborg Boston.  Það verkefni

kallaðist The Big Dig meðal almennings.  Áður
var risastór hraðbraut á brúm í gegnum borgina.
Einhver tekur eftir hjólabrettavörnum milli stóru

steinanna, þar eru settar málmplöntur til að
hindra að hjólabretti brjóti úr hleðslunni.
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Reynt er að útbúa kerfi til að meta raunverulega hæfni nemenda eftir High School án þess 
að meta eingöngu lestur og slíkt heldur margvíslega hæfni t.d. einhverja af þeim 
samskiptahæfileikum sem skipta svo miklu máli.

Rætt var um tækni og t.d. síma og slíkt.

Nancy ræðir um tvær skoðanir hér:  
Önnur er að nota tæknina í skólanum.
Þau hafa fundið út að margir nemendur geta gert
margt í símanum en eru ekki góð í að nota texta. 
Reynt hefur verið að fá nemendur til að kenna
kennurum en þá þarf að hugsa það frá byrjun og
skipuleggja nám fyrir kennarana og það leiðir til
þess að nemendur læra allt mögulegt annað.

Eitt af því sem er ekki árangursríkt er að taka bara
texta og setja hann á tölvu.
Það þarf að nota framsetningu og aðferðir sem passa tækinu.
Varað var við að tæknin fái ekki of mikla áherslu því samskipti og tengsl við fólk eru 
mikilvæg. 
Önnur hlið er að núna eru kennarar ekki eina
uppspretta upplýsinga því nú er hægt að fá
upplýsingar víða.  Mjög mikilvægt er að vinna með
það hvernig á að vinna með upplýsingar. 

Það þarf að spyrja alltaf um það hver notar þetta og
hvað á þetta að leysa?
Þetta snýst mun meira um problem solving heldur
en að koma þekkingu til skila.

Toby er að vinna að því að þróa  námskrá þar sem
unnið er með middle school nemendur til að skoða
og leysa vandamál í samfélaginu.  Reynt er að byrja þetta snemma til að nemendur séu 
ekki búnir að ákveða hvort þeir verði í tækni og vísindum eða  ekki.  Þessi aldur er líka 
hugsanlega betri til að ekki verði eins kynjabundið námsval.
Hér fóru Íslendingar að hugsa meðal annars um efstu bekki grunnskólans á Íslandi þar 
sem mikil áhersla er að bóknám og flestir læra nákvæmlega það sama þótt við vitum að 
það hentar bara hluta nemenda.  Í Rindge og öðrum technical Hogh Schools geta 
nemendur þó strax í 9. bekk farið að horfa á verknámsmöguleika.

Rætt var um áhugahvöt. Margir hafa áhyggjur af því af hverju fólk velur eins og það velur 
og t.d. lærir ekki það sem þarf að læra.  Því miður virðist áhugi vera mjög bundinn 
peningum og möguleikum á því að ná í þá.  Hvernig getum við mótað áhugann án þessara
peningamála?
Við þurfum að skoða betur hvernig við fáum áhuga á einhverju.  Hvernig er hægt að ná 
áhuga þeirra sem reka fyrirtæki á að breyta og bæta menntun. 
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Þetta svæði er hluti af Rose Kennedy
garðinum ofaná veggöngunum.

Í Worcester Tech er stórt bílaverkstæði.
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Hvernig er hægt að vinna með fyrirtækjum og öllum öðrum t.d. kennurum á yngri stigum 
þannig að nemendur fái áhuga á því námi og
starfi sem þau hafa hæfileika til.

Námsráðgjafar þurfa að fara út á vinnustaði og
sjái og læri um störf og hvað þarf til.  Að
námsráðgjafar hafi raunverulega möguleika á
að leiðbeina nemendum sem hafa hæfileika
sem eru ólíkir þeirra eigin eiginleikum.

Það er minni hreyfanleiki milli stétta en við
myndum vilja sjá.

Það þarf að horfa frá mörgum hliðum á menntun, Pathways to Prosperity reynir að horfa á 
þessi mál frá sem flestum hliðum.  Leysa sem flesta þætti en ekki bara horfa á eina hlið 
eða setja peninga í eina lausn.  Það er líklega langstærsta alhæfingin sem þetta verkefni 
vinnur með að það þarf marga aðila, vinnustaði og vinnubrögð þar, skólana bæði grunn og 
framhaldsskola, námsráðgjafa, fjölmiðla og þá sem móta stefnuna.  Skólinn einn getur ekk 
breytt miklu.

Spurt var um af hverju nemendur spyrja svona margra spurninga en ekki hjá okkur.
Þetta var nokkuð sem þær töldu að fælist að einhverju leyti í menningunni, að fólki leyfist 
að spyrja spurninga en hugsanlega sé það öðruvísi í Evrópu.

Heimsóknin snérist frá því að þær væru með glærur og
sýndu okkur yfir í spjall, hugleiðingar og spurningar og
svör.
Heimsókninni lauk um kl. 15.45 og starfsmenn VMA
fóru út og til baka á hótelið en einhverjir dvöldu lengur
á Harvard svæðinu.

Eftir þessar heimsóknir fóru flestir á hótelið og svo í
matarleit eða verslunarferðir,  það var kalsasamt og
suddarigning með köflum.

Þriðjudagur 2. júní 2015.

Heimsókn í Worcester Technical High School  http://www.techhigh.us/

Worcester er borg í um það bil klukkutíma fjarlægð vestur af Boston.  Við fengum rútu til að
aka okkur fram og til baka.  Því miður kom rútan ekki fyrr en alltof seint vegna slyss á vegi 
og umferðartafa af þeim orsökum.  Svo voru tafir á leiðinni og bílstjórinn valdi að fara lengri
leið þannig að við komum mun seinna í skólann en upphaflega var ætlunin.  Ferðin til baka
gekk mun greiðar.
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Einn gangurinn í Worcester Tech.  Miðlína til að
greiða fyrir umferðinni. Á veggjum eru myndir og
tilvitnanir í gesti sem hafa haldir hvatningarræður.

Hér er bakaríið í Worcester Tech
skólanum.

http://www.techhigh.us/
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Á móti okkur tóku Michelle Phenix
aðstoðarskólastjóri og fleiri og við byrjuðum á
mjög hraðri skoðunarferð um skólann.  Þar var
aðaláherslan á verkstæðin.  Skólinn er mjög vel
útbúinn með ýmis verkstæði svo fyllillega jafnast
á við VMA og þau voru flest mun stærri. Risastórt
bílaverkstæði þar sem tekið er við bílum úr
samfélaginu, meðal annars bílum starfsmanna
skólans.  Gæludýraklínik þar sem
dýraklæknanemar úr háskóla í grendinni koma og
skólinn menntar aðstoðarmenn þeirra.  Fleiri
verkstæði voru skoðuð.

Við fengum dýrindis hádegisverð, humar og steik
ásamt forrétti og smá eftirrétti og kaffi.  Nemendur
framreiddu þetta og þeir reka líka veitingastað þar sem fólk úr samfélaginu getur komið í 
mat.

Eftir hádegisverðinn kom Brenner skólastjóri og fjallaði um skólann.  Mjög áberandi var 
viðmótið, að þarna er hægt að gera flest það sem fólki dettur í hug að geti bætt skólann.  
Fundnar eru leiðir þótt reglur og ýmislegt geti virst hindra það.  Þá þarf bara að finna leiðir 
til að uppfylla t.d. lagalegar forsendur.  Horft er á allar hugmyndir sem koma fram um bætt 
skólastarf og ekki byrjað á að afskrifa þær þótt ýmsar hindranir virðist vera í veginum.

Brenner skólameistari segir frá nemendatölum.
Einn af 44 Public Schools í Worcester.  Einn af 5 High Schools og þesi skóli líklega með 
einna mest verknám..

Samsetning nemendanna er svipuð og í Worcester borg yfirleitt.  Mörg tungumál og allt 
efni um skólann er á sjö algengustu tungumálunum í borginni.  Það kom fram að í 
Worcester eru töluð 130 tungumál.  Brottfall er ca 1%.
Árangur nemenda er að verða meiri og við sáum ýmsar tölur til merkis um það.

Skólayfirvöld vita hvert nemendur eru að fara eftir útskrift með því að fá að sjá sjöl um að 
þeir séu innritaðir í skóla eða hafi ráðningarsamning um vinnu.  Skólinn á líka að vita þetta 
líka einu ári eftir útskrift, hvar og hvað nemendur sem hafa útskrifast eru að gera. 

Brennar skólastjóri fjallaði um fjölmörg verkefni, verðlaun og viðurlenningar sem skólinn 
hefur fengið.  Menntamálaráðherra USA kom í heimsókn og síðan kom Obama forseti og 
hélt ræðu við útskrift og heilsaði öllum útskriftar nemendum vorið 2014.    Það var mjög 
gaman að sjá myndir og heyra frá þessu.

Einn strætó í Worcester var með auglýsingar frítt frá skólanum í eitt ár.

Brenner ræddi um ýmis atriði sem snúa að skólanum.  Þessi skóli hefur meira sjálfstæði 
en margir aðrir eftir að kennarar samþykktu með auknum meirihluta að leggja af sumar 
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Smá partur af málmsmíða- og
málmsuðuverkstæðinu í Worcester Tech.
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reglur sem lúta að ráðningum kennara og þannig fær skólinn meira sjálfræði um sín mál.  
Í stað kerfis byggt á því að kennarar geta misst
stöðu sína af því að annar með meiri reynslu
eða menntun ryður (bumps) kennara út úr
skólanum.  Ákveðið var með 2/3 atkvæða á
kennarafundi að hætta þessu og gera
sérsamninga við kennara og nú hefur skólinn
fullt sjálfræði yfir ráðningum. 

Skólinn ákvað að beina kröftum sínum að
STEM  Science, Technology, Engineering and
Mathematics og geta veitt nemendum
nemendum menntun sem gengur í atvinnulífinu.

Brenner ræddi heilmikið um tengsl skólans við
college nám og skólinn hefur talsvert marga
samninga við háskóla á svæðinu um að skólinn geti útskrifað nemendur með skírteini um 
að þau séu búin með fyrstu kúrsa í háskóla.  Nemendur spara sér tíma og peninga. 
Þetta gildir um ýmsa kúrsa í almennum greinum en líka að hluta í ákveðnum faggreinum 
t.d. í hjúkrunarfræði.

Í skólanum eru 2000 tölvur og gott Wifi og 28 þjónar.  Allt í umsjón kennara og nemenda í 
deild sem menntar nemendur í að sjá um tölvur.  Brenner sagði að hann þarf að leggja 
fram pöntun ef hann lendir í vandræðum með tölvuna sína.  Þá á að koma nemandi að 
skoða málið innan tveggja klukkustunda.

Líftæknideild er við skólann með góðum tækjabúnaði en því miður gafst ekki tækifæri til að
líta á hana.

Allar 23 deildir hafa tengsl við nefnd að minnsta kosti tvisvar á ári og það er rætt um það 
hvort námskráin í deildinni er í tengslum við raunveruleikann.  Aðalatriðin í í námskránni 
koma samt úr Frameworks sem koma frá Massachusetts ríki. 

Úr þessum nefndum koma svo fulltrúar saman í General Committee  (eins konar 
ráðgjafanefnd.

Í skólanum er deild fyrir nám í umönnun dýra.  Þau eru með mótttöku fyrir gæludýr og 
aðrar deildir sáu um bygginguna.  Þau fengu efnið gefins og eftir langan tíma í að fá leyfi 
og ryðja úr vegi allskonar hindrunum varðandi það að koma þessu á var þetta byggt og nú 
er staðan sú að í dýralæknadeild háskóla í nágrenninu er skylda að nemendur standi vaktir
á þessari deild og þar aðstoða nemendur sem eru að læra umönnun dýra og að vera 
aðstoðarmenn dýralækna.

Um það bil 400 dýr á mánuði eru meðhöndluð.  Eingöngu fyrir fólk sem er í lágtekjuhópum,
sem fær örorkubætur eða slíkt og fravísar slíkum pappírum.
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Hópur starfsmanna VMA í sjúkraliðastofunni í
Worcester Tech skólanum.
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Um rafdeildina.  Þar er farvegur til að fara í gegnum skólann og áfram í verkfræði eða 
tæknifræði í háskóla.

Worcester Tech.  vann keppni 2013 í robotics.
113 lið frá mörgum löndum kepptu.

Authentic Learning.  Það þýðir að verið er að
vinna að raunverulegum verkefnum.
Meðal annars koma lögreglubílar inn í viðgerðir,
jafnvel réttingavinnu og slíkt.  Það er semsagt
lögð mikil áhersla á að nemendur fái ekki bara
þjálfun í faggreinum og verklegri vinnu heldur
líka í samskiptum við viðskiptavini og þurfi að
bera ábyrgð á því að vinna verkið rétt.

Brenner segir að kennarar í verklegu námi nái
góðum tengslum við nemendur vegna þess að
þeir eru svo mikið með þeim.  Þannig er reynt að ná góðu sambandi við nemendur og 
fylgjast með þeim. 

Sjóður í borginni kaupir eldri hús, meðal annars þau sem fara á nauðungaruppboð.  
Sjóðurinn kaupir svo efni en skólinn sér um að endurnýja húsin og þau eru sett í notkun 
sem leiguíbúðir eða seld.

Skreytingar fyrir jólin í borginni voru hannaðar og smíðaðar í málmsmíðadeildinni 
ískólanum, nú eru komin 350 stk af “snjókornum með W inni í” sem eru hengd upp fyrir 
hver jól.  Byggingadeildin smíðaði kassa til að geyma þau í.

Endurnýjun á brú í garði.  Byggingadeildin sá líka um að endurgera gamla brú í 
almenningsgarði.  Sérstakur sjóður stórfyrirtækis í borginni fjármagnið þetta nema vinnuna 
við verkið en skólinn sá um það.

Worcester Tech. smíðar borgarlykla sem Worcester borg gefur gestum.

Worc tech tók þátt ásamt fleiri skólum í samkeppni um heimili sem þarf enga 
utanaðkomandi orku.
Enn eitt samstarfsverkefnið sem er raunverulegt verkefni.
Sex nemendur og tveir kennarar fóru til Kína til að setja húsið saman.

Brenner segir að fyrrverarandi skólastjóri, Sheila Harrity, hafi verið góður körfuboltamaður 
og henni hafi verið minnisstætt að þjálfarinn flutti hvatningarrræður.  Hún tók það upp og 
nú koma einhverjir sem hafa komist í gegnum erfiða lífsreynslu og aðstæður og segja frá 
sér og reynslu sinni, allir nemenudr eru fluttir með skólarútum í leihús í borginni til að 
hlusta einn morgun á ári.
Meðal annars kom Colin Powell og flutti svona ræðu.
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Búr fyrir dýrin sem verið er að sinna á
dýralækningadeildinni í Worcester Tech.
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Rigor, Relevancy, Relationships og hér vantar einhver af einkunnarorðum Worcester 
tech.....

A new facility doesn´t
make students.
Sheila Harrity var nýr
skólameistari fyrir
nokkrum árum og
leiddi skólann í
gegnum það að fá
nýja byggingu og
bæta starfið.  Hún
setti saman lið um
umbætur.  Eitt
verkefni í einu og
gögn notuð til að
stuðla að
nauðsynlegum
umbótum.

Í Worcester Tech skólanum eru 140 kennarar og um 1400 nemendur.    Þessar tölur passa 
næstum því alveg við VMA sem hefur í kringum 1200 nemendur.
Ca 18% nemenda eru með sérstakar þarfir og mest er reynt að sinna þeim í venjulegum 
hópum en stundum eru litlir hópar fyrir þessa nemendur.
Ýmislegt fleira bar á góma en mest áberandi var áhugi og eindreginn vilji til að vinna að 
öflugu starfi sem kom fram í því sem Brenner skólastjóri og aðrir sögðu frá.  Þau 
viðurkenna að það eru allskyns hindranir og erfiðleikar en það er ekki aðaláhersluefnið 
heldur að leysa úr því og efla nemendur og skólann.
Við fórum svo frá skólanum að verða kl. 15 og ókum til baka til hótelsins.  Nú var allt önnur
umferð og veðrið þurrt og ferðin gekk mjög greiðlega.  Komum á hótelið fyrir kl. 16.

Svo tók við svipuð dagskrá og áður hjá flestum að sinna erindum og skoða sig um.

Miðvikudagur 3. júní 2015

Þennan daginn var engin sérstök dagskrá fyrr en kl 15 þegar allir áttu að vera tilbúnir í 
rútuferð á flugvöll til að fara heim.
Ferðalangar dreifðust um svæðið í verslunarerindum og að skoða ýmsa staði.  Veðrið var 
betra, sæmilega hlýtt að vera á peysunni og engin úrkoma.

Þrjú úr hópnum fóru ekki með hópnum til Íslands en ferðuðust áfram til annarra staða í 
Norður Ameríku.
Aðrir voru mættir og rútan kom um þrjúleytið eftir hádegið.  Þá hafði hópurinn að mestu 
lagt undir sig andyrið í hótelinu.  Við losuðum herbergin fyrir hádegið og fengum að geyma 
töskur í geymslu á neðstu hæðinni.
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Hér er hópurinn fyrir utan Worcester Technical High Scool í
Massacusetts.
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Við lögðum af stað í rútunni á leið til flugvallarins milli 15.15 og 15.30 og þá tók við stutt 
ferð sem tók þó langan tíma vegna þess að umferðin var mikil á sumum stöðum á leiðinni. 
Við höfðum aðgang að WiFi um borð í rútunni og einhver skoðaði upplýsingar um brottfarir
og komur á Keflavíkurflugvelli.  Þar kom í ljós að flugvélin sem við áttum að fara heim með 
var nýlögð af stað til Boston frá Keflavík.  Við hefðum vissulega viljað fá einhverjar 
upplýsingar um þriggja klukkustunda töf þannig að við hefðum hugsanlega getað fengið 
rútuna til að koma seinna.
Innritun á Logan flugvelli og flestir fóru fljótt innfyrir og svo tók við 5 – 6 klst bið í 
flugstöðinni.  E - Terminal sinnir líklega eingöngu millilandaflugi og þar var ágætt að vera 
en varð leiðigjarnt í svona langan tíma.

Í stað þess að fara af stað til Íslands kl.
18.55 þá fórum við ekki fyrr en uppúr kl.
22 að staðartíma.  Þannig tafðist lending
á Keflavíkur flugvelli um nærri þrjár klst
og í stað þess að við lentum um kl. 4.00
þá lentum við um kl. 7.00 að íslenskum
tíma í Keflavík.

Vegabréfaskoðun og fríhöfn og ná í
töskur og allir komnir í SBA rútu langt úti
á plani uppúr  kl. 8.00.  Nokkur hluti
hópsins kom ekki með í rútunni norður,
sumir urðu eftir í reykjavík og aðrir fóru á
eigin vegum til Akureyrar.
SBA rútan kom svo til Akureyrar milli kl. 14 og 15 og allir mátulega sjoppulegir eftir langt 
ferðalag.  
Óhætt er að segja að þessi ferð hafi heppnast vel, engin stóráföll urðu þótt við höfum tafist 
talsvert í rútum og í flugi. 
Svona skólaheimsóknir hafa margvíslegt glidi.  Svona blandaður starfsmannahópur kynnist
með öðrum hætti en venjulega, sameiginleg reynsla við óvenjulegar aðstæður gefur 
tækifæri til að spjalla saman um langa tíð.  Að sjá og upplifa skóla með öðrum hætti en við 
erum vön gefur víðara sjónarhorn á það sem við gerum, eins og einhver sagði þá getur vel
verið að við verðum ánægðari með okkar skóla þegar við sjáum aðra skóla.  Sú skoðun 
getur líka verið vísbending um að við séum dálítið blind á það sem við gerum og við eigum
í erfiðleikum með að vera mátulega sjálfsgagnrýnin.  
Það er eðlilegt að minnast hér á að flestir þátttakendur fá framlög úr sjóðum stéttarfélags 
síns til að greiða fyrir ferðina að hluta eða að mestu leyti.  Það er góð ráðstöfun en 
auðvitað þarf svona ferð að uppfylla þær kröfur að vera styrking á skólastarfið.  
Hér verður sett sú skoðun fram að þessi ferð uppfylli það fyllilega.

Jóhannes Árnason tók saman með aðstoð ýmissa.
Allar ábendingar eru vel þegnar í netfangið jarn@vma.is 
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Hópurinn fékk hádegisverð í Worcester Tech skólanum.
Nemendur matreiddu og reiddu fram.
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