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Mánudagur 5. september 2016 

Lentum í Álaborg um hálf sjö og tékkuðum okkur inn á hótel. Okkur virðist fyrirmunað að kaupa 

okkur farmiða með farangursheimild og erum því búnar að þurfa að hafa dótið í fanginu eða 

punga út fyrir að losna við draslið.  Hópurinn borðaði saman á veitingastað í nágrenni hótelsins. 

Skriðum uppí þetta líka stóra hjónarúm og sáum fram á dásamlega nótt, lygnt og rólegt veður. 

Klukkan fjögur byrjuðu nágrannarnir að vinna. Verið var að taka svæðið á móti hótelinu í gegn. 

Takk fyrir takk.  Stórar vinnuvélar og múrbrot. Brjálaður hávaði og lítið um svefn eftir að þessi 

ósköp byrjuðu. 

Þriðjudagur 6. september 2016 Afmælisdagur Önnu Maríu... gleymdi að syngja...  Bjargaðist þar 

sem hópurinn söng fyrir hana þegar við vorum komin í skólann. 

Skólastjórinn/Director í Tech Aalborg bauð 

okkur velkomin (Michael Johanson). Mikill 

skortur er á menntuðum iðnaðarmönnum 

í DK og því mikilvægt að reyna að fjölga 

nemendum í iðnnámi.  TCA hefur komið 

sér upp sérstakri skólaþróunardeild þar 

sem áherslan er á nemandann, 

kennsluþróun og hvernig hægt sé að deila 

þeirri þekkingu og reynslu sem skólinn býr 

yfir. 

__________________________________________________________ 

Tech College fyrirlestur: Mette Pless: Danish Center for Youth Research – CEFU hélt erindi sem 

heitir „Young people, motivation and learning environments“. 

Rannsóknin fókusar m.a. á hvernig nemendum gengur að skipta um skólastig, með sérstaka 

áherslu á að skoða færslu úr grunnskóla og í framhaldsskóla.  Hún hefur aðallega verið að skoða 

skilin á milli þeirra sem koma úr grunnskóla og fara í verknám.   

Motivational crisis or change? 

Góður punktur að ef að við lítum á nemendur sem viðskiptavini þá fara þeir að líta á sig sem 

viðskiptavini og ef þeim líst ekki á úrvalið í sjoppunni þá fara þeir bara.  



Increasing polarisation amongst young people.   

Þeim sem gengur vel hafa oft óraunhæfar eða of miklar væntingar og upplifa streitu og svo þeir 

sem upplifa skólagönguna sem eintóm leiðindi og erfiðleika.  Þessir nemendur eru komnir á 

sitthvorn ásinn.  Öfgarnar.  Ekki mikið rými fyrir þá sem eru í miðjunni.  Þeir upplifa sig þannig að 

vera ýtt í aðra hvora áttina. 

Hvað er það sem hvetur nemendur í námi á síðustu árum í grunnskólanum? Hvernig er hægt að 

styrkja/styðja þau í því að velja sér framhaldsnám og halda sig við það? 

Hvernig ræðum við um motivation/hvata?  

Í DK er eins og á Íslandi of mikið af nemendum í námi, sérstaklega verknámi sem vantar áhuga og 

hvata til að halda sig að námi og ljúka því.  Því ætti að líta á hvata á eitthvað sem kemur af námi 

en er ekki forsenda náms.  Hvati er líka mismunandi eftir aðstæðum og því getur verið erfitt að 

tækla það hvernig maður eflir hvata hjá nemendum.  Mikilvægt að átta sig á því að það er ekki 

hægt að finna hvata/mótivation einan og sér heldur þarf að skoða þetta í víðara samhengi.  

Vandinn við þetta er að það að hvetja og motivera nemendur hvílir mikið á kennaranum og því 

mikilvægt að gefa kennurum tól/tæki til að takast á við þetta. 

The fact that the school system no longer has the monopoly of knowledge 

Hugs:  Erum við á rangri leið með að vera endalaust að pressa nemendur á að ljúka fyrr, klára 

námið á x tíma og þ.h.? Er alltaf vont að nemendur taki hlé á námi? Þá erum við ekki að tala um 

brotthvarf... eða hvað? 

Enduðum á hópavinnu: Hvað það var sem við tókum með okkur úr fyrirlestrinum. Þankarok og 

pælingar. Mjög fín vinna. Plaköt.  

____________________________________________________________________ 

  



Kynningar frá þátttakendum , Noorderpoort, Charlottenlund og VMA miðað við þema PM5 

fundarins. 

Noorderpoort 

Í Hollandi er nemandi ekki dropout ef hann er skráður í skóla 1. Okt 2015 og aftur skráður í skóla 

1. Okt 2016.  Ef hann hættir og byrjar aftur er hann ekki dropout.  Skólinn lætur sveitafélagið vita 

ef nemandinn er ekki í skóla og nemandi þarf að tilkynna sig á skrifstofu sveitafélagsins.  

http://www.vsvverkenner.nl./ 

________________________________________________________________________ 

Charlottenlund  

PhD nemendur koma inn í skólann og gera rannsóknir. Aukið samstarf við fyrirtæki dregur úr 

brottfalli. Ef nemandi fer undir 90% mætingu í fagi þá fær hann ekki einkunn í því fagi. Fyrirtæki 

vilja að verknámsnemendur fari í íþróttir, þeir þurfa að vera í formi í vinnunni.  

_________________________________________________________________________ 

Fyrirlestur frá Anita Lindquist, quality consultant sem bar heitið Quality work at Tech Collega:  

Quality culture.  Meginmarkmiðið að allir séu með á nótunum með hvernig þetta virkar og þetta 

sé ferli.  Vilja að að hægt sé að spekúlera í gæðagögnum og hvaða upplýsingar það séu sem koma 

með gæðagögnum (quality data).   

10. quality goals. 

-Að fleiri nemendur velji verknám, fleiri klári námið, hvetja nemendur til að gera sitt besta, fjölga 

nemendum sem fá samning, menntunin sé í samræmi við nýjustu kröfur á vinnumarkaði ofl. 

________________________________________________________________ 

  

http://www.vsvverkenner.nl./


Miðvikudagur 7. september 2016 

Kynningar frá Axxell, RRBK OG TCA 

Axxell: 

Samstarfsaðilar í Finnlandi eru ekki ólíkir þeim sem við þekkjum.  Eru í samstarfi við grunnskólana 

á svæðinu, félags- og skólaþjónustu hjá sveitafélaginu.  Samstarf við háskólana á svæðinu (3). 

Einnig samstarf við fyrirtæki og þriðja aðila.  Vinnumiðlun á svæðinu.  Nemendur geta fengið 

fjárhagslega hjálp eða lán til að geta lokið sínu námi (Kela) hjá Indedendent social security 

instituion! 

Í Axxell geta nemendur tekið bæði sveinspróf og stúdentspróf en þá fara þeir í aðra deild í 

skólanum (Gymnasiet).  Skólinn þarf að vinna mjög duglega í því að kynna verknám á þessu svæði 

ná þeir inn ca helming af grunnskólanemendum í verknám.  Annars staðar er hlutfallið miklu 

lægra. 

Í skólanum fer fram mjög mikið markaðs- og kynningarstarf og t.a.m. er þar námsráðgjafi sem 

nýtir bróðurpartinn af sínum vinnutíma og slíkt starf.  

RRBK: Collaboration 

The school psycological service: Rekin af sveitarfélaginu. Ekki í skólanum.  Reka sálfræðiþjónustu 

fyrir nemendur og foreldra og ráðgjöf fyrir kennara og starfsfólk. 

Public order office: Batterí sem heldur utan um þá nemendur undir 18 og eru fjarverandi án 

ástæðu.  Fjarvistareftirlit. Ekki notað mikið.   

KaoA: No dead end qualifications (Kein Abschluss ohne Anschluss).  Námsráðgjöf þar sem verið 

er að reyna að matsa nemendur við hvers konar framhaldsmenntun.  Potential assessment-

exploration of occupational fields-internship-counselling-contracting.  Allir nemendur eiga að fara 

í gegnum svona mat.  Skiptir ekki máli hvort nemendur ætla verknáms- eða bóknámsleið.  Á að 

byrja í 8. Bekk.  Ríkið setti þessa leið upp sem leið til að koma í veg fyrir brottfall.   

Zfsl: Center for teacher training.  Kennarar í Þýskalandi verða að hafa meistarapróf.  Þjóðverjar 

hafa ekki eins mikla hefð/hafa ekki námsráðgjafa þannig að þessi ráðgjöf og hjálp hvílir mikið á 

kennurum og lögð er áhersla á hana í kennaramenntuninni.  18 mánaða starfsþjálfun að loknu 

háskólanámi til að fá kennsluréttindi.  

Tech College:  

Samstarf gott á pappírunum en í praktík er það kannski ekki eins gott.  Mikið til svipaðir 

samstarfsaðilar og hjá hinum.  Sveitafélag og skólastjórn (School management). Youth guidence 



center (svipað og Rósenborg), vinnumiðlanir og youth strategy leadergroup.  Samstarf líka við 

háskóla á svæðinu. 

 Hugs... ég myndi vilja sjá svona Ungmennahús fara af stað.  YGC sér um að tækla þá sem 

hætta í skóla undir 25 ára og um þetta bridge building dæmi milli grunn- og 

framhaldsskóla 

Nemendur geta tekið hálfgerðan 10. bekk hjá Tech.  10th grade camp.  Svipað og vera í náms- og 

starfskynningu.   

Nemendur eldri en 25 ára eru á vegum nokkurs konar vinnumiðlana. Skólinn selur 

vinnumiðlunum námskeið til að undirbúa nemendur undir nám í skólanum. 

Verið er að þróa námsleið í háskólanum í Álaborg sem er ætlað að mennta kennara sérstaklega 

til að kenna í TECH skólanum.  

___________________________________________________________________ 

UU / Youth educational guidance center – Jens Oluf Bundgaard 

Ungdommens Uddannelsesvejledning: Námsráðgjöf fyrir nemendur bæði sem einstaklingar en 

aðallega í hópum.   

(Studievalg: Batterí sem vinnur sem aðstoð við nemendur sem eru að velja sér háskóla) 

7. – 10. bekkur: hópráðgjöf í skólum í samstarfi við kennarana. Einnig ráðgjöf fyrir þá sem eru í 

sérstakri þörf fyrir einstaklingsráðgjöf.  Sjá einnig um „late starters“ og dropouts.  Late starters 

eru þeir sem byrja eftir 18 ára.   

2004 breyttu Danir því að í staðinn fyrir að hafa námsráðgjafa í grunnskólunum þá sér UU um 

ráðgjöf.   

Undirbúa nemendur með ráðgjöf og leiðsögn.  Kennsla í uddannese og job.  Heimsóknir og 

activities (bridge building) „on location“.  Eru með svona uddannelses mess/ skólatorg þar sem 

verið er að kynna nám.  Þurfa að kynna alla framhaldsskóla. Nemendur eiga að fara í heimsóknir 

en hafa bara fimm daga og því velja þeir eitthvað á milli og síðan er stór framhaldsskólakynning. 

The fear of choosing an education:  alltaf verið að hamra á því að þau velji rétt í fyrstu tilraun.  

Hafa áhyggjur af því að vinir og fjölskylda samþykki það val sem þau velja.  UU telur mikilvægt að 

nemendur komi á staðinn og sjái og prófi til að geta valið. 

Mikilvægt að nemendur finni að þeir séu velkomnir og að þeir séu eftirsóknarverðir.  Til að halda 

þeim í skólanum er mikilvægt að nemendur finni að menntunin sem þeir séu að sækja sér sé 



frábær.  Nauðsynlegt að þeir blandi geði við hina nemendurna og styrki félagsleg tengsl við 

samnemendur sína, sem þeir eiga eftir að vera með í skóla í 3 ár. Það er ekki síður mikilvægt að 

nemendur fái áskoranir í námi sínu en allt of mörgum nemendum leiðist í skólanum (bóklegum 

hluta námsins) vegna þess að námið gerir ekki vitsmunalegar kröfur til þeirra.  

Mikil eftirfylgni er með nemendum, mætingum og námsárangri. Mikilvægt að bregðast við um 

leið og nemandinn sýnir merki þess að hann sé ekki að halda í við námið. UU hefur 5 daga til að 

bregðast við því ef nemendur eru að dragast aftur úr eða mæta illa í skólann og 30 daga til að búa 

til nýtt plan með nemandanum.  

Þegar nemendur er óöruggir þá hneigjast þeir til að velja „öruggla leið“.  Eitthvað sem þeir 

þekkja=bóklegt nám.  Ætti að leyfa nemendum að fá ökuskírteini fyrr (16 ára) ef þeir byrja í 

verknámi?  Fá ekki bílpróf í DK fyrr en 18. 

____________________________________________________________________________ 

Ungestrategiens ledergruppe: Jacob Ryttersgaard. 

The youth strategie group: http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/unge-

strategiens-ledergruppe 

Hvað geriri þetta batterÍ: http://www.aalborg.dk/media/559707/arbejdsform.pdf 

_____________________________________________________________________________ 

Collaboration between Tech College and Åalborg kommunale ungdomsskole: Louise Jensen 

Mikilvægt að kennarar átti sig á því að nemendur hafa ekki fagmál í grein sem móðurmál.  Það 

þarf að kenna nemendum fagmál iðngreina og kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hvaða leveli 

þeirra nemendur eru og hvernig þeir miðla þekkingu sinni.  Mikilvægt að nota líka myndmál og 

skýringarmyndir.  Allir kennarar séu tungumálakennarar.  Byggja brú milli daglegs máls og 

fagmáls.   

http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/unge-strategiens-ledergruppe
http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/unge-strategiens-ledergruppe
http://www.aalborg.dk/media/559707/arbejdsform.pdf


Dagurinn endaði svo á frábærum túr til Skagen. 

 

 

 

 

 

 

  



Fimmtudagur 8. september 2016 

Student‘s wellbeing, absence and dropout – or completion: Peter Koudal 

(Students‘ well being-absence, drop-out and retention) 

Í Danmörku sem og Evrópu er það sameiginlet markmið að 

fleira ungt fólk klári framhaldsskólanám.  Þrátt fyrir alls konar 

tilraunir hefur alls staðar gengið illa að auka fjölda þeirra sem 

klára/útskrifast úr framhaldsskóla. Enn eru um 20% 

nemendenda sem ekki ljúka framhaldsskóla.  

 Áhersla hefur verið á að val nemenda sé rétt í upphafi: the 

right choise the first time you choose.= Vandamálið er því 

quickness of choice an áherslan ætti frekar að vera á quality 

of choice. 

Koudal vill meina að það sé gallað að mæla alltaf allt með 

megindlegum mæliaðferðum. 

Áhersla í grunnskólum á bóklega fög og árangur í þeim.  

Verklegar greinar eru á hröðu undanhaldi.  Gerir það að verkum að strax þarna er nemendum 

innrætt að árangur í bóklegum greinum skipti meira máli en árangur í verklegum greinum.   

Það getur haft áhrif að nemendur sem innrita sig í verknám vita að það eru ekki nógu mörg 

verknámspláss og að það getur verið að sumir fái ekki að ljúka náminu. 

Og getur verið að nemendur séu bara ekki í stakk búnir að aka skynsamlega ákvörðun um 

framtíðarval á þessum tímapunkti. 

Hugmyndir um tíma : að þú getir á einhvern hátt náð framtíðinni með því að skipuleggja þig... 

Geturðu eytt tíma??? You must evaluate the past in order to manage and plan the future... ? Er 

þetta allt satt og nauðsynlegt? 

Time as a phenomenon among young people.  Ungu fólki finnst það undir miklu álagi og 

tímapressu að taka ákvarðanir.  Ungt fólk hefur meiri tilhneigingu til að vera í nútíðinni/núinu, 

meira en að plana fram í tímann.  Þau þurfa að vita að þau markmið sem þau setja sér um 

framtíðina geta verið röng.   

Wellbeing: á dönsku: Trivsel (líklega myndi það vera að þrífast á íslensku) 

Dropout: ferli 



Dropout or pushout?  

Hvað fær nemanda til að halda áfram? Nemendur þurfa að finna að þeir séu hluti af samfélagi og 

það sem þeir séu að gera sé relevant to practice og krefjandi. Að kennararnir geri kröfur til þeirra.  

The school is að place to learn – not to be... 

One size does not fit all...  

*Ættum að lesa Krumboltz: http://jca.sagepub.com/content/17/2/135.abstract 

*School dropout vs dropout úr vinnustaðaþjálfun... þarf að skoða vel hvort brotthvarf nemenda 

verði í skólaumhverfinu eða þegar þeir koma á vinnustaðina... 

 

Dissemination of the project by Minke Kloppenburg 

Reyna að dreifa boðskap og niðurstöðum: 

o Newsletter 

o Social media like Facebook 

o Local newspapers 

o Dissemination through seminars and meeting 

o The need to inform our NAs 

 

Næsti fundur verður í Groningen í Hollandi í byrjun desember 2016. 

 

Ásdís Birgisdóttir og Anna María Jónsdóttir 

http://jca.sagepub.com/content/17/2/135.abstract

