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Ferðalangar:
Kennarar við Verkmenntaskólann á Akureyri:
Ari Hallgrímsson
Guðmundur Ingi Geirsson
Hrafnhildur Sólrún Sigurgeirsdóttir
Jóhannes Árnason 

Ýmsar ferðasögur úr svipuðum ferðum eru hér:
https://www.vma.is/is/moya/page/ferdasogur

Þessi skýrsla / ferðasaga / frásögn er skrifuð af
Jóhannesi sem vill til að er líka stjórnandi Workqual
verkefnisins.  Til að fá öðruvísi sögu eða önnur sjónarhorn er upplagt að heyra í 
einhverjum ferðafélögum mínum.  Ég skrifa þetta aðallega til að muna hvað gerðist, sumt 
af þessu ratar í gögn verkefnisins. 
Ef einhver nennir að lesa eða kíkja á þetta eru allar ábendingar og leiðréttingar vel þegnar.

Vefur verkefnisins er hér:  http://workqual.vma.is/
Þessi ferðasaga er undir Agenda og Partnership Meeting 3.

Þriðjudagur 23. september
Flug milli Akureyrar og Reykjavíkur kl.19.55 – 20.40
Flugið á nokkurn vegin réttum tíma og rólegt þrátt fyrir að flugmaður hafi nefnt að ókyrrð 
gæti orðið á vegi okkar.

Rósa Ingibjörg dóttir Hrafnhildar tók við Ara, Guðmundi og Hrafnhildi en Ævar Ingi ók mér 
á Sóleyjargötuna.  
Áður en við skildum var ákveðið að Rósa myndi aka okkur til Keflavíkur og svo var gengið 
frá því hvernig farið yrði að því að safna saman hópnum um morguninn.

Miðvikudagur 24. september 2015
Flugið okkar með WOW til Amsterdam átti að fara kl. 6.35 þannig að við vorum vöknuð um
kl. 3 og tókum satt að segja ekki strax eftir því að við höfðum fengið SMS um seinkunn.  
Brottför var þá frestað og ákveðið að leggja af stað rétt fyrir kl. 6.  Rósa og Hrafnhildur 
sóttu Jóhannes á Sóleyjargötuna og Guðmund og Ara í Grafarvog, ökuferð á þessum tíma 
sólarhingsins var mjög fljótleg þegar engin umferð var á götum. Komin í flugstöð um eða 
rétt fyrir kl. 7.00.  
Innritun, öryggisleit og smá fríhöfn og morgunverður.

Við fórum svo í loftið nærri 3 klst. seinna en áætlað
hafði verið.  Lentum á Schiphol um kl. hálf þrjú og
fórum í lest til Harderwijk.  Við skiptum um lest í
Amersfoort og vorum komin um kl. hálf sex.  Bas sótti
okkur á lestarstöðina og þaðan var 10 mínútna akstur
í gegnum mjög skemmtilegan bæ, Harderwijk, að
Hotel Monopole.  www.hotelmonopole.nl/english   

Harderwijk er í héraðinu / fylkinu Gelderland og hafði
verið hafnarbær sem lá að því sem kallaðist áður
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Þessi WOW þota var TF-DAD en við
fórum með mömmu til Boston í vor.

Gott herbergi á Hotel Monopole og að
sjálfsögðu röndótt gólfteppi.

mailto:jarn@vma.is
http://www.hotelmonopole.nl/english
http://workqual.vma.is/
https://www.vma.is/is/moya/page/ferdasogur
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Zuiderzee flói og nú kallast Ijsselmeer.  Árið 1932 stífluðu Hollendingar flóann af og síðan 
hefur verið dælt vatni úr þessu svæði og girt af svæði með varnargörðum þannig að nýtt 
hérað Flevoland er land sem áður var botn flóans og þar af leiðandi talsvert undir 
sjávarmáli.  Við sem fórum í skólaheimsókn til Hollands árið 2013 gistum í borginni Almere 
sem er á þessu nýja landi.  Sjá ferðasöguna. 
Harderwiik er sem sagt gamall bær, þar er þekkt Dolfinarium eða sædýrasafn / 
höfrungasafn.  Við heimsóttum það nú reyndar ekki.  Hotel Monopole er nánast á gömlu 
ströndinni en ef einhver lítur á kort þá sést að milli Gelderland og Flevoland er vatnasvæði,
þ.e. nýja landið er ekki tengt gamla landinu nema með brúm eða vegum.  Hótel Monopole 
er lítið hótel með innan við 40 herbergjum en greinilega vinsæll staður á sumrum að fá sér 
kaffi og mat úti við ströndina.  Föstudagskvöldið var talsvert margt í mat þar.  Herbergin 
voru fín og skærlitt röndótt gólfteppi á göngum og herbergjum.

Við borðuðum kvöldverð á Restaurant d´Lish sem er ca 50 metra frá Hotel Monopole.  
Þetta er pínulítill veitingastaður, líklega ekki meira en 20 sæti.  Við vorum þau einu þar 
þetta kvöldið.  Þau eru tvö sem vinna þarna, Jakob kokkur sem áður vann með Maarten í 
öðru verkefni sem fólst í því að reka veitingastað sem hafði það að aðalmarkmiði að taka 
við atvinnulausum og þjálfa þá í vinnu við veitingastörf.  Því miður sveik sveitarfélagið 
Maarten um stuðning en því hafði verið lofað þannig að það verkefni stoppaði mjög 
snögglega.  
Maturinn var góður hjá Jakobi.  Ara tókst að fá upplýsingar og einhver hráefni til að útbúa 
að minnsta kosti einn rétt sem sumir fengu sér.

Fimmtudagur 24. september 
Vaknað uppúr kl. 7 og svo var morgunverður og allir
mættir uppúr kl. 8.30 í móttökuna á hótelinu.

Bas og Maarten komu á bílum sínum og hvor fór tvær
ferðir og þannig ferjuðu þeir okkur á fundarstaðinn. 
Maarten hefur rekið verkefni þar sem hann og tveir aðrir
ráðgjafar fylgjast með og vinna með ungmennum sem
hafa verið nánast alveg óvirk, eru í fíkniefnum,
atvinnulaus eða á annan hátt óvirk, hafa lítil samskipti við
aðra og svo frv.   Eitt af því sem miðað er við er
svokallaður ladder of participation eða mat á virkni fólks
með því að skipa í þrep eftir virkni.  Sá sem er í fullu starfi og vinnur fyrir sér er þá í efsta 
þrepi og þeir sem eru taldir vera í neðsta virkni þrepi eru heima, óvirkir og í litlum 
samskiptum við fólk.
Verkefnið er styrkt af bæjarfélaginu og þau hafa aðstöðu í húsnæði knattspyrnufélagsins 
ZwartWit63.  Svart hvítt 63 heldur úti liðum í
neðri deildum og heilmiklu unglingastarfi.
Aðstaðan er að ýmsu leyti athyglisverð,
gerfigrasvöllur með dálítilli stúku og svo fleiri
æfingasvæðum.   http://www.zwartwit63.nl/
Þarna er ekki mikið verið að nota aðstöðuna
nema þegar æfingar eða leikir eru og þau hafa
nýtt sér fundaherbergi og slíkt.  Við fengum
fundaraðstöðu þarna.
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Stúkan hjá ZwartWit63 knattspyrnufélaginu.

Fótboltavöllur ZwartWit63 félagsins í
Harderwijk.

https://www.vma.is/static/files/Upplysingar_a_erl_tungumalum/um_erlend_samsk_VMA/ferdasogur/skolaheimsokn_holland_2013.pdf
mailto:jarn@vma.is
http://www.zwartwit63.nl/
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Fundur hófst uppúr kl. 9 og við byrjuðum  á því að kynna okkur og sumir gáfu smá update 
á sína stöðu og við hvað fólk fæst.  Líklega hafa allir þessir komið í VMA nema Yveline og 
Stein.

Þessi voru mætt.
Frá VMA á Akureyri voru Jóhannes Árnason, Ari Hallgrímsson, Guðmundur Ingi Geirsson 
og Hrafnhildur Sólrún Sigurgeirsdóttir (það var mjög gaman að fylgjast með félögum okkar 
og öðrum að horfa á nafnið hennar og reyna að segja það).
Frá Axxell verkmenntaskólanum í suðvestur Finnlandi (sænskumælandi skóli) komu 
Tanja Halttunen, Mikael Blomberg og Harriet Jönsson.
Frá Nantes Terre Atlantique, Frakklandi (sem eru
sameinaðir skólar m.a. Jules Rieffel landbúnaðarskólinn
sem þær kenna við)  komu Mireille Rioual og Yveline
Beraud.
Heimamennirnir Bas Timmers frá IFSAT og Maarten
Reckman sem er með verkefni Het Idee og Charlie
Wannop sem er frá Skotlandi og er sauðfjárbóndi en er
með Bas í verkefnum.
Frá Englandi kom Philip Broomhead sem er með
ráðgjafarfyrirtækið Broadshoulders í Hereford en vinnur
hjá Riverside Training en það tekur að sér nema og kemur
þeim í vinnustaðanám og fylgist með þeim á
vinnustaðnum.
Frá Charlottenlund verkmenntaskólanum í Þrándheimi í Noregi komu Anne Sophie 
Hunstad (alltaf kölluð Sofus), Torkild Svorkmo-Lundberg og Stein Roger Husås en hann 
var að koma nýr í hópinn.

Svo tók við að fara yfir dagskrána og afgreiða ýmis mál.  Við tókum svo góðan klukkutíma 
hópvinnu til að skoða mismunandi kafla í því sem við erum að vinna með.  Verkefnið fjallar 
um að staðla vinnubrögð við að senda fólk í vinnustaðanám.  
Eftir hádegisverð sem vinkona Maartens útbjó var farið yfir það hvernig við myndum vinna 
þetta áfram til næsta fundar.  Fulltrúar VMA sýndu dæmi um verklagsreglur og eyðublöð og
farið var yfir það til hvers er ætlast þegar unnið er eftir ISO 9001 gæðakerfi. Þar gildir að 
allt sé staðfest með undirskrift og rekjanlegt.  Smá misskilningur varð um að ætlast væri til 
að allir gerðu það en það leiðréttist daginn eftir.  

KL. 15. kom til okkar Hans Blankenstijn.  Þessi kall hefur
mikla reynslu í alþjóðlegum verkefnum í menntun og ekki
síst landbúnaði.  Hann kynnti ýmisleg verkefni sem hann
hefur unnið að og í stuttu máli má segja að hann hafi
komist að sömu niðurstöðum og við í sambandi við
vinnustaðanám.  Það skiptir miklu máli að hafa góðar og
staðlaðar upplýsingar til nemenda og vinnustaða.  Það að
styðja þá sem taka við nemum og að þeir viti hvað á að
gera og hvernig ætti að styðja nemendur sem best þannig
að þeir vilji halda áfram námi í atvinnugreininni og þannig
skapist aðstæður til að nám á vinnustað skili sem mestu.
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Philip stendur og fylgist með
umræðum Charlie t.v. og Hans t.h.

Hópvinna.  Ari til vinstri, Stein og Tanja
á móti og sést í hnakkann á Yveline.

mailto:jarn@vma.is
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Eftir fyrirlesturinn voru allir orðnir vel þreyttir.  Við
ýmist röltum til baka á hótelið eða fengum far með
þeim Bas og Maarten.

Kvöldverður var borðaður á Brasserie Staverden
Castle sem er inni í einu helsta skógarsvæði á þessu
svæði í Hollandi.  Við fengum mjög góðan
viðurgjörning í mat og drykk.  

Föstudagur 25. september 
Vaknað uppúr kl. 7 og svo var morgunverður og allir
mættir uppúr kl. 8.30 í móttökuna á hótelinu.
Svo vorum við aftur mætt á svæði FC SwartWit63 til
að halda fund.  Þennan dag var mun meira líf á svæði fótboltaklúbbsins.  Þar var dagur 
sem þau kalla More Than Football.  Ýmsir hópar úr samfélaginu sem má segja að eigi 
erfitt, geðfatlaðir og ýmsir fleiri komu á svæðið og fengu aðstoð frá fjölmörgum 
starfsmönnum sem fylgja hópunum og sjálfboðaliðum við að stunda hreyfingu af ýmsu 
tagi.

Fundir okkar gengu vel.  Við samþykktum hvernig við
myndum halda áfram með vinnuna og skoðuðum
mörg hagnýt atriði varðandi næstu fundi.  Meðal
annars var stefnt að því að tveir síðustu fundirnir í
Nantes í apríl 2016 og í Þrándheimi í september 2016
myndu verða þrír dagar.  Það var rökstutt með því að
við höfum hingað til haldið mjög knappa og erfiða
fundi og lítill tími hefur gefist til vinnu við smáatriði og
til að skoða sig um.

Um kl. 11.30 gengum við svo frá fótboltavellinum að
byggingu verkmenntaskólans Landstede.  
http://www.landstedembo.nl/MBO/Harderwijk.html
Landstede er regnhlíf sem nær yfir verknámsskóla á kveðnu svæði.  Þessir skólar eru 
kallaðir ROC í Hollandi eða Regionaal Opleidingen Centrum eða Svæðisbundnar 
Menntunar Miðstöðvar.  Það má velta fyrir sér hvort Tækniskólinn verður að slíku þegar 
Borgarholtsskóli og hugsanlega Ármúlaskóli og Fjölbraut í Breiðholti ásamt MK verða allir 
komnir undir Tækniskólann.
Landstede er með ca 25.000 nemendur.  Um það bil 4.000 nemendur eru í þeim hluta sem
er í Harderwijk.
Við fórum í heimsókn í sjúkraliðadeildina.  Þar eru 500
– 600 nemendur í sjúkraliðanámi og þótt ég treysti mér
ekki alveg til að segja til um það hversu líkt það er
okkar námi í VMA þá sýndist okkur að það væri nálægt
því.  Við fengum góða umfjöllun um það hvernig farið
er að því að finna nemendapláss og stilla saman að
neminn hafi þekkingu úr skólanum og fái praktíska
þjálfun á vinnustað.  
Svo var okkur boðinn hádegisverður sem greinilegt er
að byggist oft að verulegu leyti á ýmsum samlokum og öðru en ekki heilu máltíðunum.
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Úr garðinum við Staverden Castle.

Frá Brasserie Staverden Castle.  Næst
okkur er Maarten og Charlie beint á móti.

Jóhannes fékk mynd af sér með nema í
Landstede sem lærir öryggisvörslu.

mailto:jarn@vma.is
http://www.landstedembo.nl/MBO/Harderwijk.html
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Eftir hádegisverðinn fórum við yfir götuna í sjálfstæðan skóla sem er rekinn undir allt öðru 
formi.  Hann kallast de Techniek Academie.  http://www.detechniekacademie.nl/nl/home/
Þarna virtist vera um að ræða skóla sem samtök fyrirtækja í tæknigreinum reka.  
Nemendur eru allir í vinnu og á samningi hjá þessum fyrir tækjum.  Nemendur eru tvo 
daga í viku í skólanum en þrjá daga í vinnu.    
Við fengum fyrirlestur um það hvernig skólinn vinnur og um
það verkefni að finna rétta staðinn fyrir hvern nemanda og
réttu þjálfunina fyrir vinnustaðinn.
Eftir að hafa skoðað verkstæði og rætt við nemendur var
fundi slitið og við gengum til baka að fótboltavellinum og
fengum far að hótelinu um kl. 16.

Þarna var loksins kominn smástund til að þvæla um
Hardewijk.  Sumir skokkuðu og aðrir fóru í bæinn, kíktu í
búðir eða kaffihús.
Við fórum svo með Bas, Maarten og Philip að borða á
austurlenskum veitingastað.  Þau sem komu frá Frakklandi,
Noregi og Finnlandi voru öll farin og ætluðu að gista nær
Amsterdam eða Schiphiol flugvelli og koma sér heim næsta
dag.  Mireille og Yveline fengu þær fréttir að flugið sem
eiginmennirnir ætluðu að koma með frá Nantes var fellt
niður.  Við vitum ekki hvernig það fór allt saman.

Laugardagur 26. september
Við vöknuðum um kl. 7 og svo var morgunverður til rétt fyrir kl. 8.00.  Við hittum Philip, 
hann hafði pantað leigubíl fyrir okkur fimm.  Leigubíll á
brautarstöðina og svo var lest 09.19 frá Harderwijk. Við
fórum út á Utrecht Overvecht og kvöddum Philip.  Hann fór
á Utrecht Centraal til að skipta um lest til Amsterdam.  Við
hinsvegar gátum ekki tekið sömu lest og hann því hún
stoppaði ekki í Hilversum.
Við tókum leigubíl frekar stutta leið frá lestarstöðinni í
Hilversum til Amrath Hotel Gooiland í Hilversum.  Hótelið er
gott, líklega þriggja eða fjögurra störnu og við fengum góð
herbergi.

Veðrið þennan dag var afskaplega gott, líklega 17 – 20
gráður og lítill vindur og að mestu sólskin.  Góðveðursský
en við urðum lítið vör við skugga og engin úrkoma.

Við stoppuðum lítið á hótelinu og gegnum til baka á
brautarstöðina í Hilversum og svo með lest til miðborgar
Amsterdam. 
Svo tók við góður dagur þar sem við gengum um
Amsterdam, fórum um talsverðan part af miðborginni, Dam
torg þar sem við borðuðum, sólbrunnum, horfðum á
ótrúlega margt fólk og virtum fyrir okkur stórborgarlífið.
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Séð yfir hluta af verkstæðinu í De
Techniek Academie, gestir máttu

vera innan strikalínunnar.  Einhverjir
hafa talað um svona verkstæðishús

við VMA.

Hér var verið að reyna að ákveða
lokaútgáfuna af uppsetningu á

flæðiriti um það sem þarf að gera
þegar unnið er að vinnustaðanámi.

Hvaða aðilar koma að málinu?

mailto:jarn@vma.is
http://www.detechniekacademie.nl/nl/home/
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Blómamarkaðurinn, litlar og stórar verslanir, (slepptum Koffieshop), síki og frábærlega 
sjarmerandi umhverfi með þessi skrítnu mjóu hús. 

Við fengum okkur svo kvöldverð og svo var það lestin
til baka til Hilversum. Við völdum gistingu í Hilversum
því að verðið á þeirri gistingu sem var að fá í
Amsterdam var miklu hærra og líklega ekki sami
klassi.  

Sunnudagur  27. september 2015
Vaknað um kl 7 en sumir líklega komnir af stað fyrr.
Ljómandi góður morgunverður byrjaði kl. 8.  Komin út
úr Amrath Hotel Gooiland um kl. 8.45 og gengum að
brautarstöðinni með töskurnar rúllandi eftir hellulögðum gangstéttum eftir mjög snyrtilegum
götum.  Lestin fór af stað 9.15 og við komin á Schiphol um kl. 10.05.  Innritun byrjaði kl. 
10.55 eða þrem tímum fyrir brottför.
Eftir innritun var þetta venjulega smá innlit í verslun og máltíð fyrir brottför.  Schiphol er 
risastór og sumum finnst hann leiðinlegur en þetta virðist allt virka mjög vel og er mjög fínt 
og hreinlegt.

Icelandair var með tvær vélar til Íslands, okkar vél nr. FI507 átti að fara kl. 13.55 og hin 
FI501 átti að fara kl. 14.00.
Hin vélin var þegar komin að rananum þegar við komum að brottfararhliðinu um kl. 13 en 
okkar vél ekki, hún kom ekki fyrr en að verða kl. 13.30 og þá átti aftir að koma farþegum 
frá borði, farangri úr vél og í vélina og svo frv.  Hin vélin fór nokkuð á réttum tíma en okkur 
seinkaði um klukkutíma bæði vegna þess að við fórum mun seinna frá rananum og svo 
vegna þess að við þurftum að aka í vélinni þessa einhverja lengstu leið sem ekið er á 
flugvelli (Taxi) til að taka á loft á flugbrautinni sem er næst ströndinni.  Þannig fórum við í 
loftið 14.55 í stað 13.55.

16.00 í Keflavík eftir viðburðalitla ferð í Icelandair
þotunni.

Smá fríhöfn og svo með Rósu til baka í Kringluna.  Þar
komu Geir sonur Guðmundar og Ævar að ná í mig.
Rósa sá um að koma Hrafnhildi og Ara á flugvöllinn.
Við vorum ekki öll samferða til Akureyrar í
innanlandsflugi.  Sá seinasti kominn heim um kl. 20.30.

Góðri ferð lokið og eftir að vinna úr henni og vinna upp
það sem féll niður á meðan við vorum í burtu.
Það má velta því fyrir sér hvaða gildi erlend samstarfsverkefni og heimsóknir hafa en bæði
gerist það að samstarfsmenn eru lengi saman og ná að ræða marga hluti, getur 
hugsanlega orðið erfitt líka.  Hinsvegar skapa þessar ferðir og vinnan við verkefnin 
tækifæri til að kynnast mörgu nýju og velta fyrir sér starfi kennara og skóla almennt.  
Þetta verkefni, WorkQual, gefur tilefni til að skoða mjög rækilega hvernig það er 
sameiginleg ábyrgð skóla og vinnustaða að þjálfa nema í þeim vinnubrögðum, samskiptum
og viðbrögðum sem skipta mestu máli til að störfin verði fagleg og árangursrík. 
Hugsanlega eigum við á Íslandi að skoða betur þessi tengsl.        JÁR
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Þetta var hin Icelandair þotan, þessi fór
frá Amsterdam á réttum tíma.

Margt fólk á Dam torgi í Amsterdam.

mailto:jarn@vma.is

