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

Þessi skýrsla / ferðasaga / frásögn er skrifuð
af Jóhannesi sem vill til að er líka stjórnandi
Workqual verkefnisins.  Til að fá minna
fegraða sögu eða önnur sjónarhorn er
upplagt að heyra í einhverjum ferðafélögum
mínum.  Við vorum heldur ekki alltaf öll
saman þannig að þau hafa upplifað líka aðra
hluti að einhverju leyti.  Svo er það þannig að
þótt fólk sé á sama stað á sama tíma tökum við eftir mismunandi hlutum.  Svona frásögn 
er fyrst og fremst til að Jóhannes muni meira af því sem gerðist.  
Ef einhver nennir að lesa eða kíkja á þetta eru allar ábendingar og leiðréttingar vel þegnar.

Vefur verkefnisins er hér:  https://workqual.vma.is/index.php/WorkQual   

Mánudagur 4. apríl 2016.
Flug milli Akureyrar og Reykjavíkur, við fórum á mismunandi tímum seinni partinn og um 
kvöldið vegna ýmissa persónulegra aðstæðna. 
Um kvöldið var gengið frá því að Rósa dóttir Hrafnhildar myndi aka okkur til Keflavíkur og 
svo var gengið frá því hvernig farið yrði að því að safna saman hópnum um nóttina.

Þriðjudagur 5. apríl 2016.
Vaknað um kl. 3.  Rósa og Hrafnhildur sóttu
Jóhannes á Sóleyjargötuna og Guðmund og
Ara í Grafarvoginn.  Komin í Leifsstöð um kl.
4.30.  Við vorum að fljúga með WOW og þess
vegna vorum við svona snemma.  Af því að við
vorum komin á undan Flugrútunni tók enga
stund að bíða eftir að innrita sig, löbbuðum
nánast beint að afgreiðsluborðinu.
Flugið fór í loftið rétt rúmlega 6.00 á áætlun og
við lentum á Charles de Gaulle við París um kl.
11.10.   Fljótt gekk að fá farangurinn og svo
tókum við flugvallarlestina úr terminal 1 yfir í
terminal 2 til að komast á lestarstöðina.
Þar byrjuðum við á að fá útprentaða miða og
röltum svo á veitingastað rétt við terminal 2d.  Þar voru þá fyrir Tanja, Harriet og Mikael frá 
Axxell í Finnlandi.
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Fólk úr VMA í París, öll í einhverju köflóttu.  Frá
vinstri: Guðmundur Ingi, Ari, Hrafnhildur og Jóhannes.

Við rákumst á félaga okkar frá Finnlandi á Charles
de Gaulle flugvelli.

https://workqual.vma.is/index.php/WorkQual
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Svo tók við lestarferð með TGV kl. 14.49 til Nantes.  Lestin var mjög þægileg, fór hratt og 
við sátum saman með borð á milli okkar.  Allt var á áætlun þar til við áttum eftir ca hálftíma 
eftir til Nantes.  Þá fór lestin að fara hægar og stoppaði svo alveg.  Eftir nokkra stund kom 
skýring á Frönsku og að lokum á Ensku.  Það voru heilmikil mótmæli í miðborg Nantes og 
við brautarstöðina.  Við erum ennþá ekki viss um það hverju var verið að mótmæla, samt 
líklega ekki því sama og á Íslandi.  Við fengum fréttir af forsætisráðherra Íslands frá 
félögum okkar síðar um kvöldið.  Við komum til Nantes um kl. 18.00 eða lítið á eftir áætlun.

Ástandið var greinilega skrítið ennþá, margir
lögreglubílar og margar götur lokaðar.  Hluti
hópsins gekk strax af stað með töskur í
eftirdragi en aðrir vildu bíða eftir leigubíl en
bílstjórarnir sögðu að það væri ekki hægt að
komast að hótelinu á bíl og þau þurftu að ganga
líka og lentu í smá villu á leiðinni. Hótel Amiral
er ekki stórt en þó á fimm hæðum.  Það hefur
lagt áherslu á umhverfismál og skartaði
viðurkenningum með ECOlabel.
Amiral hótelið er í hverfi sem kallast Graslin og
þar er meðal annars Opera Graslin við Graslin
torg, hótelið er nánast á bak við óperuna.

Þeir úr hópnum (íslendingar og finnar) sem komu seinast höfðu bara smástund til að fara á
herbergið og svo var gengið af stað frá hótelinu að veitingastaðnum Lieu Unique.  Sá 
veitingastaður er í byggingu sem áður hýsti LU kexverksmiðju.  Nú er framleiðslan komin í 
aðra byggingu í útjaðri Nantes en byggingin er orðin að menningarmiðstöð, bókasafni og 
mjög vinsælum  veitingastað.  http://www.lelieuunique.com/english_presentation.php 

Eins og við var að búast var maturinn frábær.  Við nutum matar og drykkjar og tíminn var 
nýttur í að rifja upp kynnin og ræða um verkefnið.
Þarna voru:
Frá VMA:  
Ari Hallgrímsson kennari í
mavælagreinum, Guðmundur Ingi
Geirsson kennari í rafiðngreinum,
Hrafnhildur Sólrún Sigurgeirsdóttir
kennari í samfélagsgreinum og
fyrrverandi gæðastjóri VMA og
Jóhannes Árnason kennari í
náttúrufræði og verkefnastjóri um
erlend samskipti í VMA. 

Frá IFSAT og Het Idee í Hollandi:
Bas Timmers ráðgjafi og með mikla
reynslu í verkefnum á sviði
landbúnaðarnáms og Maarten
Reckman sem er félagsráðgjafi og setur upp ýmis verkefni fyrir fíkniefnaneytendur og 
atvinnulausa til að koma þeim af stað í virkni aftur.
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Í Nantes borg eru mjög góðar sporvagnaleiðir og
við nýttum þær mikið.

Þátttakendur í Nantes.  Frá vinstri:  Maarten, Harriet, Stein
Roger, Mireille, Jóhannes, Mikael, Tanja, Nina, Hrafnhildur,

Gumundur, Ari, Anne Sophie, Yveline, Bas og Philip.

mailto:jarn@vma.is
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Frá Axxell í Finnlandi:  Harriet Jönsson kennari í matvælagreinum og sér um 
vinnustaðanám, Mikael Blomberg kennari í sálfræði og fleiru og sér um vinnustaðanám 
sjúkraliðanema og Tanja Halttunen sem hefur umsjón með vinnustaðanámi og erlendum 
samskiptum. 

Frá Nantes Terre Atlantique (nýtt nafn og
kallaðist áður Jules Rieffel) í Frakklandi:
Mireille Rioual sem sér um nemendur í
vinnustaðanámi og Yveline Beraud, landslags-
arkitekt og kennari í skipulagi garða.

Frá Charlottenlund í Þrándheimi: Anne
Sophie Hunstad sem sér um erlend samskipti,
Stein Roger Husås deildarstjóri byggingadeildar
og Nina Hoseth en hún er skólameistari / rektor
skólans.

Frá Broadshoulders í Hereford:  Philip
Broomhead en hann kom ekki fyrr en rétt fyrir
hádegið daginn eftir.  Philip starfar sem
stjórnandi í fyrirtæki sem tekur við fólki sem vill
mennta og þjálfa sig og fá skírteini bara með
því að vera í vinnustaðanámi.  Fyrirtækið
kallast Riverside training en Broadshoulders er
ráðgjafafyrirtæki sem hann og konan hans reka
og taka að sér ýmis verkefni innlend og erlend.

Miðvikudagur 6. apríl.

Vaknað um kl. 7 og svo morgunmatur, salurinn
fyrir morgunverðinn tók bara 22 í einu.  Starfsmenn voru mjög fljótir að endurnýja bakka 
með kaffibolla og hnífapörum þegar einhver stóð upp.

Við fórum saman gangandi frá hótelinu um kl. 8.30 og það tók ca 5 - 10 mínútur að ganga 
að sporvagnastöðinni Commerce.  Þar tókum við
sporvagn númer 3 út á endastöð.  Þar voru tveir
sendlabílar frá Jules Rieffel skólanum og þær
Yveline og Mireille óku okkur í skólann.  Jules
Rieffel er landbúnaðarskóli og er næstum í
sveitaumhverfi, þar eru nokkrar byggingar og
garðar og akrar ásamt litlu vatni.

Veðrið var gott, líklega ca 10 stiga hiti skýjað en
sást í sól öðru hverju og hressandi að ganga frá
hótelinu.
Við byrjuðum fundinn um kl. 9.15
Eins og venjulega var farinn talsvert góður
hringur meðal fundarmanna að kynna sig og
hvað þeir gera og sumir í hópnum gáfu smá
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Risafurur -  sequoia (Sequoiadendron giganteum)
eru með svo mjúkan börk að hægt er að nota hann

sem boxpúða.  Punch bag trees.  Þessi var í
garðinum við Chateu de La Gourniere þar sem

snæddum hádegisverð.

Chateu de La Gourniere er rétt hjá Jules Rieffel
skólanum og þar fengum við hádegismat.

mailto:jarn@vma.is
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upplýsingar til viðbótar um fjölskylduna eða áhugamál eða byggingarframkvæmdir.  Flestir 
vinna við starfsnám og að senda nema í vinnustaðanám.  Aðrir í hópnum starfa við ráðgjöf 
eða umsjón með alþjóðlegum verkefnum og samskiptum.

Svo var tekið við að rifja upp aðdraganda
verkefnisins og hugmyndafræðina á bakvið
það.   Við leggjum áherslu á að
vinnustaðanám er mikilvægt viðfangsefni fyrir
bæði skóla og vinnustaði.  Sjá umfjöllun um
verkefnin á vef WorkQual.
Fyrsta verkefnið sem þau Bas, Philip og
Mireille ásamt fleirum stóðu að fjallaði  um að
þróa hugmynd að vinnubók, Portfolio of
Evidence - PoE.  Þar var áherslan á neminn
gangi sjálfur frá og beri ábyrgð á því að sýna
fram á að hann hafi lært og þjálfað það sem
ætlunin var að gera.  2004 – 2006.

Næsta verkefni sem þessi kjarni af fólki stóð
að var POETE – Portfolio of Evidence to
Europe.  Þar kom VMA inn í samstarfið ásamt
Axxell í Finnlandi.  POETE fjallaði um það að yfirfæra PoE yfir í önnur lönd og prufukeyra 
þessa vinnubók í margvíslegu námi og við ýmsar aðstæður.  Þarna var áherslan á að 
kennari þarf að vita hvernig á að leggja fyrir svona vinnubók, koma nemendum af stað við 
að gera hana og hvernig farið er yfir slík verkefni nemenda.  Jóhannes og Óskar Ingi tóku 
þátt í þessu verkefni frá VMA. Verkefninu var stýrt frá Portúgal.  2008 – 2010.  

Þriðja verkefnið var WorkMentor –
Starfsmentor.  VMA stýrði því
verkefni.  Þar var áherslan færð af
nemanum og kennaranum yfir á
vinnustaðinn.  Tekið var fræðsluefni
um mentor aðferðir frá skóla í
Swansea í Wales og útbúið
námskeið fyrir fólk á vinnustöðum
varðandi það hvernig er hægt að
styðja nema á vinnustað.  Hver
skóli hélt prufunámskeið og út úr
verkefninu koma mótað námsefni
og námskeið fyrir starfsmentora.
Þarna var áherslan á að ef nemanum líður vel og hann fær stuðning er líklegra að námið 
og þjálfunin gangi vel. 2011 – 2013.

WorkQual verkefnið sem er umfjöllunarefnið núna tekur fyrir það að útbúa handbók / 
manual um sem flest af því sem þarf að huga að og gera þegar verið er að undirbúa og 
skipuleggja vinnustaðanám, fylgjast með nema í vinnustaðanámi og meta árangurinn.  
VMA stýrir verkefninu.  2014 – 2016.
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Unnið í hópum á fundinum, bæði við að fara yfir
einstaka kafla í handbókinni og skipuleggja næstu

skref.

Utan við Hotel Amiral í Óperuhverfinu í Nantes.  Við tókum
töskurnar með á fundinn síðasta daginn.

mailto:jarn@vma.is
http://workmentor.vma.is/wiki/index.php/Work_Mentor
https://workqual.vma.is/index.php/Background
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Við byrjuðum að ræða það sem eftir er af verkefninu.  Það er fyrst og fremst að ljúka að 
skrifa Manualinn eins og við viljum hafa hann, það verður að hluta til gert á þessum fundi 
og lokaritstýringin er í sumar.
Síðasti fundurinn verður í Þrándheimi um miðjan september 2016.
Talsvert var rætt um fundinn í Þrándheimi og hvernig hægt væri að halda einhverskonar 
lokaráðstefnu um verkefnið.  Í WorkMentor verkefninu höfðum við gert það sem hluta af 
stórri ráðstefnu um menntamál en í Þrándheimi munu þau í Charlottenlund skólanum 
reyna að fá fólk úr skólum og vinnustöðum til að koma og kynnast verkefninu.

Upphaflega hugmyndin var að hafa
þriggja daga fund og fara í heimsóknir á
vinnustað og fleira en það var slegið af og
lagt til að nota tímann bara í verkefnið
sjálft.
Við fengum uplýsingar um það hvernig
hafði gengið að bera manualinn undir
heimamenn og hagsmunaaðila.  Það
vorum bara við í VMA og konurnar úr
Jules Rieffel sem höfðu undirskrifaðar
fundargerðir af fundum með fólki sem ekki er
úr skólunum.  Aðrir höfðu að sjálfsögðu
sýnt mörgum þetta og allsstaðar voru
sömu viðtökur.  Fólk sá þennan manual
og það að staðla vinnu við skipulag
vinnustaðanám sem mjög jákvæðan hlut
og nauðsynlegan.  

Vinnan gekk nokkuð vel og Philip birtist stuttu fyrir hádegið. Philip er einmitt ritstjórinn og 
aðalhugsuður hópsins enda koma flestar tillögur um fyrirkomulag og vinnubrögð frá 
honum.

Við fórum gangandi yfir lóð skólans og inn í gegnum nokkurskonar villt svæði (eftir stígum) 
að kastala þar sem var nú rekinn veitingastaður.   Þar fengum við mjög góða hamborgara 
og eftirrétt. http://www.restaurant-lesterrassesdelagournerie.fr/ 

Eftir hádegið tók svo Philip við og kynnti manualinn mjög ítarlega og við ræddum hann 
fram og aftur.  Í þessum fasa var ákveðið að vinna með innganginn og lokakaflann en bíða 
með aðalinnihaldið þar til daginn eftir.
Handbókin / manualinn er skipulagður svona:
Inngangur um verkefnið og til hvers er svona handbók sett fram, skilgreiningar á þeim sem
taka þátt og hvernig uppbygging handbókarinnar er.
   1. ferli. Að upplýsa hagsmunaaðila.  Hér er fjallað um það hvaða upplýsingar þurfa að 
vera til staðar, hvaða kröfur þær þurfa að uppfylla og hvernig þeim er komið til þeirra sem 
við þurfum að upplýsa.
  2. ferli. Að skrá vinnustaði.  Þar er fjallað um það að skólar / miðstöðvar fyrir 
vinnustaðanám þurfa að koma sér upp skrá yfir vinnustaði sem geta tekið við nemum í 
hverri starfsgrein.  Einnig hvað þarf að athuga á vinustaðnum og hvernig almennt 
samkomulag milli skóla og vinnustaðar kveður á um.
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Við heimsóttum að sjálfsögðu vínekru.  Þar er svæðið
kallað Poiron Dabin og við smökkuðum prýðileg hvítvín.
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  3.  ferli. Neminn.  Hér er rakið hvernig er unnið að því að koma nema á viðeigandi 
vinnustað, hvort neminn er búinn með það sem þarf að ljúka áður og hvernig genið er frá 
samkomulagi milli skóla, vinnustaðar og nema um vinnustaðanám.
  4. ferli.  Undirbúningur vinnustaðar fyrir það að taka við ákveðnum nema.  Ferli 2 þarf 
ekki að fara fram nema með einhverra ára millibili því þar er fjallað almennt um að 
vinnustaðurinn er hæfur og viljugur til að taka við nemum.  Hér er verið að ganga frá því að
ákveðinn nemi komi í þjálfun / kynningu á ákveðnum vinnustað, hvenær, hve lengi, hvaða 
þætti á að þjálfa og slíkt.
  5. ferli.  Að styðja og fylgjast með nemanum á vinnustaðnum.  Þarna koma til sögunnar 
starfsfóstrar á vinnustaðnum, samskipti nema og vinnustaðar og hvernig neminn skilar af 
sér vinnubók og öðru varðandi vinnustaðanámið.
  6. ferli.  Að meta ferlið allt og skila ábendingum og formlegu mati.  Þarna er verið að 
benda á að það þarf að passa að allt mat, mat á frammistöðu nemans, mat á því hvernig 
er staðið að skipulagi og hvernig vinnustaðurinn stendur að þjálfuninni komist til skila og til 
baka inn í ferlið þannig að hægt sé að viðhalda því og bæta það. 
Í lokin er svo kafli um gæðakerfi og hvernig þarf að tryggja að ferlinu sé lokið og 
upplýsingar um niðurstöður og um ábendingar um endurbætur komast til skila til að hægt 
sé að uppfæra og endurbæta vinnubrögðin.  Aftast eru svo upplýsingar um 
samstarfsaðilana og þar munu líka koma viðbætur t.d. listar um skjöl og heimildir.

Sjá handbókina hér á vef verkefnisins:
https://workqual.vma.is/images/d/d0/ICE_VMA_Work_Qual_ManualFeb_2016.pdf 

Eftir að hópurinn á fundinum var orðinn
nokkuð sáttur við það hvað ætti að vera í
inngangskaflanum og lokaorðunum var
rætt um vinnuna við að rýna og
endurbæta kaflana sem lýsa vinnunni.
Við urðum ásátt um að það yrði gert í
hópum daginn eftir.

Síðan skutluðu Mireille og Yveline
hópnum á sporvagnastöðina og þaðan fór
fólk í vagninum inn í miðborg Nantes og
rölti á hótelið.  Menn fóru svo í ýmis erindi
þar til um kvöldmatarleytið.  Jóhannes fór
hinsvegar beint úr skólanum með Mireille
að lestarstöðinni til að brasa með lestarmiða fyrir föstudaginn frá Nantes til Parísar.  Við 
höfðum keypt lestarmiða og prentað þá út eftir bestu vitund en þar hafði verið um að ræða 
pöntun sem átti að sækja á lestarstöð í öðru landi.  Þegar hjálpsamt fólk á lestarstöðinni í 
Nantes ætlaði að prenta miðana aftur út þá komu skilaboð um að þeir hefðu þegar verið 
prentaðir og það var ekki hægt að fá þá aftur út úr kerfinu.
Að lokum fór það svo að við gátum fengið þá endurgreidda og fengum aðra miða fyrir 
sama verð.

Um kvöldið var snæddur kvöldverður á http://www.a-cantina.fr/  sem er í miðborg Nantes.  
Aftur fengum við ljómandi góðan mat en fyrir alla kvöldverðina vorum við búin að ákveða 
okkur heima og velja forrétt, aðalrétt og eftirrétt.  Frakkarnir setja vín á borðin bæði hvítvín 

15.04.16 Jóhannes Árnason jarn@vma.is 6

Guðmundur og Jóhannes að horfa á eitthvað í loftinu á
einum veitingastaðnum í París.  Ari náði þessari gáfulegu

mynd.
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og rauðvín og þær Mireille og Yveline voru búnar að ákveða vínin, ein flaska fyrir hverja 
fjóra gesti.
 
Fimmtudagur 7. apríl.
Aftur sama dagskráin um morguninn, eftir morgunverð var farið frá hótelinu kl. 8.30 á 
sporvagnastöðina og þær Mireille og Yveline tóku við okkur og óku okkur í skólann á tveim
rúgbrauðum, annar var Peugeot og kominn á aldur en hinn var Renault og yngri.

Nú fór mestu hluti dagsins í hópavinnu og allsherjarfundi til skiptis.  Fyrst var byrjað á að 
fara yfir gærdaginn en svo var skipt í þrjá hópa til að skoða þessi sex ferli sem við höfðum 
skipt handbókinni í.  Hópur 1 fjallaði fyrst um ferli 1 og seinna um daginn um ferli 4, hópur 
2 tók ferli 2 og 5 og hópur 3 skoðaði ferli 3 og 6.

Í þessari vinnu var farið mjög
rækilega yfir allan texta og hann
borinn upp til samþykktar eða
honum var breytt og samþykktur
eftir það í hópnum.  Gerðar voru
breytingar á textahluta hvers ferlis
og flæðiritið skoðað en ákveðið var
að gera breytingar á gátlistum eftir
því sem texta hlutinn breyttist.Fyrsta
session var 45 minútur og dugði
hópunum næstum því og var lengd
dálítið.

Eftir þetta komu allir saman og farið
var yfir fyrstu þrjú ferlin saman á
skjávarpa og Philip breytti textanum
eftir breytingar í hópunum.  Þetta
tókst vel og við getum verið nokkuð
örugg um að ferlin eru eins nálægt
því að vera heildarsamkomulag alls hópsins eins og hægt er að ímynda sér.

Þarna vorum við búin með fyrstu þrjú ferlin
og eftir hádegið var lokið við seinni þrjú
ferlin.

Seinustu liðir á dagskrá fundarins þennan
daginn var að skipta enn einu sinni í hópa.
Annar hópurinn skipulagði lokafundinn og
ráðstefnu/málstofu um verkefnið í
Þrándheimi en hinn hópurinn ræddi það
hvaða fylgiskjöl, eyðublöð, samningar og
annað ætti að fylgja handbókinni.  
Aftur var hætt uppúr kl. 16 og við vorum
komin af stað í rúgbrauðunum um kl.
16.30.
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Unnið í hópum, vinnan á fundunum var nánast alltaf mjög
markviss og gaf góðar niðurstöður.  Svo komu allir saman og

samþykktu hvern kafla í handbókinni.

Maturinn var alltaf mjög góður í Frakklandi.
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Nú var ekið frá skólanum sem er vestan við Nantes suður fyrir ána Loire og komið að 
vínekru.  http://www.poiron-dabin.com/en/  
Þar voru smökkuð aðallega hvítvín en líka fáar gerðir af rauðvíni.  Aðal hvítvínið þarna 
kallast Muscadet og er aðallega úr þrúgunni Melon de Bourgogne.
Við smökkuðum um það bil 20 gerðir, flestir slepptu einhverjum gerðunum og þær líkuðu 
misvel, allt frá mjög ungum vínum og þurrum yfir í dísæt vín.

Eftir tveggja klukkustunda heimsókn keypti hópurinn talsvert af víni og við ókum að 
veitingastaðnum http://www.eclusevertou.com/  í litlu þorpi stutt frá vínekrunni.

Þar fengum við enn einu sinni góðan mat en
einhverjir í hópnum borðuðu aftur önd sem var
matreidd svipað og hafði verið á borðum í
hádeginu í kastalanum rétt hjá skólanum.

Að lokum skiluð þær Mireille og Yveline okkur í
miðbæinn og við röltum að hótelinu.  Þá áttu
þær eftir að skila rúgbrauðunum í skólann og
aka heim í sínum bílum.

Föstudagur 8. apríl.
Enn einu sinni sama dagskrá um morguninn,
ágætur morgunverður (samt frekar í átt að
Continental Breakfast en English Breakfast) en
ekkert beikon eða slíkt á boðstólum.
Við greiddum hótelreikninga og tókum töskur
með okkur í sporvagninn.  Mireille og Yveline
biðu með rúgbrauðin (bílana) og við héldum
fund í skólanum til hádegis.
Nú var unnið úr niðurstöðum hópastarfsins frá
deginum áður.
Við ákváðum að birta lista yfir skjöl ca 12 talsins
og syna bæði dæmi um skjöl sem þegar eru í
notkun þótt þau teljist varla geta notast við allar
aðstæður.  Dæmi um skjölin væru skráning á
vinnustað í gagnagrunn,
samningur/rammasamkomulag skóla og vinnustaðar um að skólinn geti leitað til vinnustðar
um að nemi verði í starfsþjálfun í ákveðinni grein, ýmis eyðublöð til að skrá framvindu 
nemans og matsblöð um nemann eða hvað vinnuveitanda finnst um það hvernig er staðið 
að skipulagi vinnustaðanámsins.
Ætlunin er sem sagt að benda á að til að nýta sér handbókina þurfi skólar og aðrir sem 
skipuleggja vinnustaðanám að nýta sér eða útbúa margvísleg skjöl þar sem skrifað er 
undir að eitthvað hafi verið gert til að hægt sé að rekja og sýna fram á að eitthvað hafi 
verið gert.
Fundurinn samþykkti þetta fyrirkomulag og til var listi um skjöl sem yrðu látin fylgja ensku 
útgáfunni en við á Íslandi munum ýmist nota þau og þýða þau eða birta tillögur um skjöl 
sem æskilegt er að nota í ferlunum.
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Hér var reynt að setja niður aðalhlutverk 
þeirra sem koma við sögu í handbók um 
vinnustaðanám.
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Seinni hópurinn hafði unnið að skipulagi fundar í Þrándheimi.
Þar var ákveðið að fundurinn yrði tveir dagar en ekki þrír.  Fimmtudagur 15. og föstudagur 
16. september 2016.  Fólk myndi koma á miðvikudegi og ekki fara fyrr en í fyrsta lagi seint 
á föstudegi.
Fimmtudagurinn yrði nýttur til að halda fund í Charlottenlund skólanum um morguninn og 
aðallega til að undirbúa kynningarfund um verkefnið.
Seinnipartinn yrði svo fundur með hagsmunaðilum til að kynna verkefnið og sérstaklega 
afurðina, bæði kynna handbókina og vinna svo í hópum með heimamönnum til að fá fram 
viðbrögð, spurningar og athugasemdir um vinnustaðanám almennt og um handbókina.
Þetta var samþykkt og dagskráin verður undirbúin í samræmi við það.
Norðmennirnir voru nokkuð vissir um að þeim tækist að fá fólk úr sínum skóla, öðrum 
verknámsskólum, frá einhverjum fyrirtækjum og aðilum sem fjalla um starfsnám til að 
koma á fundinn.  Fundurinn með hagsmunaaðilunum á að verða í mesta lagi 2 klst. með 
innlögn og umræðum.

Föstudagurinn 16. sept fer svo í fund til að ljúka verkefninu, ýmis praktísk mál, ákvarðanir 
um frágang, peninga og margt fleira.

Eftir þetta voru rædd ýmis mál tengd
verkefninu og allir skiluðu matsblaði um
fundinn (post event evaluation), þar
koma meðal annars fram að Jóhannes
hefði þurft að reka betur á eftir því að
aðilar væru að vinna að því sem hafði
verið samþykkt á síðasta fundi að yrði
gert á milli funda.  Verkefnið hefur
hinsvegar ekki verið rekið með þeim
hætti að sífellt sé verið að reka á eftir
fólki heldur að miða við að allar
upplýsingar yrðu til reiðu.  Það vantaði
reyndar aðeins uppá að lokaútgáfa
dagskrárinnar kæmi nógu snemma.
Það var vegna misskilnings um það
hver myndi senda hana út.

Í heildina er það mat verkefnisstjórans að vel hafi tekist til og að verkefnið sé að skila vel 
því sem lofað var, einhver smá áherslubreyting er með vinnuna en afurðin er að sumu leyti
fullkomnari en gert var ráð fyrir.  

Fundinum lauk uppúr kl. 11.30.
Þá skldur leiðir.  Við frá Íslandi og Finnarnir fórum með Yveline að brautarstöðinni og 
tókum lest kl. 12.50 til Montparnasse stöðvarinnar í París.

Aftur vorum við í þessari fínu lest, reyndar heldur þrengra um okkur en ferðin sérlega 
þægileg.
Komin til Parísar um kl. 15 og tókum Metro í Montemantre hverfið  á mörkum 9. og 18 
hverfis, rétt hjá kirkjunni Sacre Coeur   Þar innrituðum við okkur á Hótel Gerando við sömu
götu.  Það hótel er í öðrum klassa en hótelið í Nantes enda verðið ekki eins hátt og á 
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Poiron Dabin víngerðin.
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flestum öðrum stöðum í París sem við skoðuðum, gamalt og þreytt hótel, líklega varla 
hægt að mæla með því.  

Á hótelið var þá kominn Tómas, eiginmaður Hrafnhildar.

Eftir að hafa komið okkur fyrir hittumst við og fórum saman í göngu og borðuðum 
kvöldverð.  Við heimsóttum Kirkjuna Sacre Coeur og röltum um hverfið á bakvið hana.

Laugardagur 9. apríl 2016

Við höfðum mælt okkur mót í morgunmat (af einfaldasta tagi, kaffi og smá brauð með).  
Þar var ákveðið að fara í skoðunarferð með útsýnisrútu.

Við fórum af stað um kl. 9.40 og sátum í rútunni í dálítilli golu (ekki alveg nógu hlýrri en 
samt mjög nálægt því).  Það kom næstum á óvart hvað maður lærði mikið af því að hlusta 
á mjög skýra frásögn af því sem fyrir augu bar, sögur af mörgum kóngum og byggingasaga
rakin ásamt mörgum skemmtilegum sögum.

Við fórum um norðurhluta miðborgarinnar, 9. og 10 .hverfi og skiptum um rútu við 
Madeleine bygginguna.
Svo var ekið framhjá Louvre, Sigurboganum og Eiffelturninum.
Jóhannes, Ari og Guðmundur fóru úr og röltu um Latínuhverfið, framhjá Notre Dame og 
tóku svo Metro að hótelinu.  Hrafnhildur og Tómas voru aðeins lengur í útsýnisferðinni.
Þau fóru svo að Eiffelturninum um kl. 21 um kvöldið en þá er heilmikil ljósasýning og mikið 
sjónarspil.

Sunnudagur 10. apríl 2016.

Eftir morgunverðinn kom ökumaður bílsins sem skutlaði okkur á CDG flugvöllinn, við 
höfðum pantað skutluna kvöldið áður 18 EUR á mann.  Hann fór að Louvre og náði í konu 
með lítið barn og svo á flugvöllinn, það er greinilegt að umferðin er mun minni á 
sunnudagsmorgnum.  Við innrituðum okkur án tafa og fórum úr miðbyggingunni út í þá 
byggingu sem er með hlið 60 – 69.  Charles de Gaulle Terminal 1 er þannig skipulagður að
það eru átta útbyggingar út frá miðbyggingu.  Hver útbygging er í raun lítil flugstöð með 
vopnaleit og fríhöfn ásamt biðsal

WOW flugið til Íslands fór á réttum tíma og Tómas ók okkur til Reykjavíkur.  Svo flugum við
á mismunandi tímum norður.

Góðri ferð lokið og eftir að vinna úr henni og vinna upp það sem féll niður á meðan við 
vorum í burtu.

Við erum viss um að verkefnið getur skilað talsverðu við að gera vinnustaðanám að 
viðurkenndum hluta af þjálfun og að til að það skili sem mestu þarf að átta sig á að allir 
þurfa að vita til hvers er ætlast.  Það er ekki bara nóg að senda nema á vinnustað, bæði 
skóli og vinnustaður þurfa að vita hvað markmiðið er..

Vinsamlega látið vita um villur og gerið líka aðrar athugasemdir, jarn@vma.is
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