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Ferðasaga og pælingar.

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.
Verkefnið sem við tökum þátt í og stjórnum kallast WorkQual og fjallar um að útbúa 
handbók um stöðluð vinnubrögð við það að senda nemendur í vinnustaðanám.  
Hugmyndin er sú að það þurfi að gera sömu hlutina þegar unnið er með vinnustaðanám 
sem tekur eina viku og þegar nemi er að fara á námssamning til langs tíma.  Líka að það 
þurfi að undirbúa og gera svipaða eða sömu hluti þótt nemar séu í mismunandi greinum í 
mismunandi starfsgreinum.   Þetta er að mestu leyti skrifað í flugi á leið heim.
Vefur verkefnisins er hér:  http://workqual.vma.is/index.php/WorkQual 

Frá VMA:  Ari Hallgrímsson kennari í matvælagreinum, 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. 

Þátttakendur í fundinum frá öðrum löndum voru:

Frá IFSAT og Het Idee í Hollandi:  Bas Timmers hefði
átt að vera þarna en vegna veikinda kom hann ekki.
Maarten Reckman sem er félagsráðgjafi og setur upp
ýmis verkefni fyrir fíkniefnaneytendur og atvinnulausa til
að koma þeim af stað í virkni aftur.

Frá Axxell í Finnlandi:  Harriet Jönsson kennari í
matvælagreinum og sér um vinnustaðanám 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.
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Nidelva, áin Niður rennur til sjávar og þar er
Niðarós.  Falleg hús við Nidelva.

Í Þrándheimi er lyfta fyrir fólk á
reiðhjólum.  Undir sólanum á

öðrum fætinum má sjá járnstykki
sem brautin ýtir upp brekkuna.

http://workqual.vma.is/index.php/WorkQual
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Frá Charlottenlund í Þrándheimi: Anna Sophie Hunstad sem sér um erlend samskipti og
Stein Roger Husås deildarstjóri byggingadeildar.

Frá Broadshoulders í Hereford:  Philip Broomhead.  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.

Þriðjudagur 13. september 2016.

Ferðin hófst á Akureyrarflugvelli að kvöldi til.
Vegna þess að í tvígang hefur verið ekið á
hurð á flugvél Flugfélags Íslands á
Keflavíkurflugvelli þurfti að seinka fluginu
okkar suður.  Vélin fór af stað um kl. 22.35 og
lenti í Reykjavík um kl. 23.10.
Við fengum bílaleigubíl, Toyota Yaris, og
komust að því að sá bíll tekur ekki fjóra
fullorðna með fjórar töskur (tvær frekar litlar or
tvær mjög temmilegar).  Guðmundur og
Hrafnhildur sátu í aftursætinu með tvær töskur
á milli sín og það sást nánast ekkert í þau.
Það þarf ekki að sýna mynd af þessu til að fólk
búi sér til myndina.
Fólki dreift á gististaði.

Miðvikudagur 14. september 2016.

Hópnum safnað saman um fimmleytið.  Nú var aðeins rýmra í bílnum því einn úr hópnum 
hafði skipt í aðeins minni tösku (skildi eftir hluti sem notast þegar komið er til baka).

Komum á Keflavíkurflugvöll um kl. 06.00 og innritun gekk fljótt, vopnaleit, smá Tax Free og 
morgunverður.
Icelandair flugið fór af stað um kl. 7.10
eða ca 20 mínútum á eftir áætlun.  Við
flugum í norðurljósavélinni.
Ferðin til Osló var fín og við fengum
töskur, innrituðum okkur í
innanlandsflugið og fórum inn fyrir
vopnaleitina.
Þar var hádegisverður mjög velkominn
og við fórum á réttum tíma í flug með
SAS til Þrándheims (bókað með
Icelandair).
Á Værnes flugvelli við Þrándheim
tókum við rútu frá öðru fyrirtækinu sem
rekur flugrútur.  Við fórum með Værnes
Expressen en Flybussen er hitt
fyrirtækið.  Líklega er einhver
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Fyrir utan Charlottenlund skólann.

Icelandair vélin er í norðurljósabúningi.
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verðmunur og líka munur á fjölda stoppistöðva á leiðinni og á tímanum sem ferðin tekur.  
Við vorum um það bil 35 mínútur inn í miðborg Þrándheims og þurftum að rölta örstutta 
leið með töskur að Comfort Hotel Trondheim (hluit af Choice hótelkeðjunni).

Comfort hótelið er fínt og herbergin
góð, ekki stór en ágæt, það er alltaf
jafn furðulegt að sturturnar skuli
vera svona frumstæðar.

Anne Sophie og Stein Roger frá
Charlottenlund skólanum komu að
hótelinu kl. 18 og við ókum að
skólanum.  Stein Roger og fleiri
nota Bens Sprinter kálf með 19
sætum sem byggingadeild skólans
á.  Þessi bíll var keyptur notaður
meðal annars fyrir peninga sem
deildin hafði aflað með því að vinna
ýmis verk fyrir ýmsa aðila og fá
greitt fyrir.  Deildin notar kálfinn til
að fara með nema í heimsóknir og í verk sem unnin eru í burtu frá skólanum.
Við héldum fund í rúman klukkutíma til að ræða dagskrána fyrir þessa daga og ákveða 
grunnatriðin fyrir kynninguna á verkefninu daginn eftir.

Eitt af því sem við gerum á svona fundum er að hver og einn minnist á sín mál hvort sem 
það eru persónulegir hagir eftir því sem fólk vill eða starfið.  Þar kom fram að það eru 
ýmsar breytingar að verða á skólunum og því kerfi sem unnið er eftir.  Sums staðar finnst 
mönnum að þær breytingar séu til batnaðar en annarsstaðar eru breytingar sem fólk er 
ekki visst um að bæti námið.

Við ókum svo að Tyholts turninum
sem er fjarskiptaturn en þar er
veitingastaður úr Egon keðjunni. 

Gólfið á veitingastaðnum færist
hringinn miðað við miðjuna og
útveggina.  Það var sumpart skrítið
að sjá hreinlega veggina færast til.
Um leið færðist útsýnið.  Það var
myrkur en því miður líka
þokuslæðingur og rigningarslitrur og
útsýnið þannig ekki það besta.

Þau skiluðu okkur svo á hótelið um
kl. 23.

Fimmtudagur 15. september.

Eftir ljómandi góðan morgunverð vorum við sótt á hótelið í kálfinum.  Við byrjuðum svo 
fund í skólanum kl. 9.00.
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Í byggingadeild Charlottenlund skólans, það eru
veggstubbar og gólf fyrir málaranema sem sjást í

baksýn.

Í Tyholt turninum, frá vinstri: Torkild, Harriet,
Hrafnhildur, Ingvild, Yveline, Jóhannes og Mireille.
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Við fórum nákvæmlega yfir það sem við ætluðum að sýna á kynningarfundi / final 
conference í verkefninu.  Þetta er nokkuð sem hefur verið ætlast til í svona verkefnum að 
gefa fólki tækifæri til að kynnast verkefninu og fá að ræða um það.  Norðmennirnir tóku að 
sér að halda svona kynningarfund og boða allskyns aðila, úr skólanum, öðrum skólum, úr 
fyrirtækjum og úr menntakerfi fylkisins.  Þau höfðu fengið ágæt viðbrögð við þessu fyrst en
svo fór að tínast úr hópnum, það vildi svo til
að allir stjórnendur í framhaldsskólum á
svæðinu voru á fundi á sama tíma og aðilar
úr fyrirtækjum afboðuðu sig.  Þannig varð
þessi kynningarfundur heldur rýrari hvað
varðaði áheyrendur og umræður en við
höfðum vonað.  
Þegar við byrjuðum verkefnið á Akureyri á
fyrsta fundi báðum við fólk úr
samstarfsstofnunum svo sem frá
Akureyrarbæ, sjúkrahúsi og fleiri
vinnustöðum sem VMA hefur verið í
nánaum samskiptum við að kom og vera
með okkur á fundi til að fá fram ábendingar.
Það tókst vel.  Sennilega má segja að
Charlottenlund skólinn sé í raun ekki í mjög
nánum tengslum við fyrirtæki og líklega
frekar við einkafyrirtæki en opinberar stofnanir. 
 Ef til vill má segja að það sé að nokkru leyti þannig hjá VMA að opinberar stofnanir t.d. 
vinnustaðir hjá Akureyrar bæ séu í meira mæli að taka beinan þátt í menntun og þjálfun á 
meðan einkafyrirtækin eru meira að taka nema á samninga sem VMA hefur lítið með að 
gera.  Samt eru allar deildir VMA í tengslum við fjölmarga vinnustaði í sínum geirum.  Við 
gætum pælt í því hvort þeir vinnustaðir myndu senda fólk frá sér á svona fund.

Við skoðuðum þær kynningar sem Jóhannes og Philip höfðu sett saman, annars vegar um
verkefnið og markmið þess og um handbókina sem er aðalafurð verkefnisins.   Nokkrar 
breytingar voru gerðar á þessum kynningum.  Við ræddum líka um umræður sem við 
vildum að færu fram.  Þarna kom í ljós að Norðmennirnir höfðu ekki náð að mynda mikil 
tengsl við vinnustaði um þetta verkefni.  Nánast engir utan skólans vissu neitt um þetta 
verkefni.  Þetta helgast meðal annars
af því að það var skipt um fólk í miðju
verkefni frá Charlottenlund skólanum
og að Anne Sophie sem er
alþjóðafulltrúi skólans er ekki með slík
tengsl við vinnustaði.

Við fengum hádegisverð og svo byrjaði
kynningarfundurinn kl. 12.00

Þar komu reyndar aðilar utan skólans
og svo kom einn kennarinn í skólanum
með hóp af nemum úr málmiðnaði.
Þau voru á námskeiði í notkun á CNC
vélum sem eru tölvustýrðar vélar til að
vinna með málma. 
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Í Egon turninum.  Frá vinstri, Guðmundur,
Maarten og Philip.

Anne Sophie að byrja kynninguna.  Salurinn er
með færanlegum sætum sem geta myndað bíósal

en er hægt að draga inn og fá flatt gólf.
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Anne Sophie byrjaði kynningarfundinn og
bauð fólk velkomið, aðstoðarskólameistarinn
ávarpaði fundinn og svohófst kynning á
verkefninu.
Jóhannes sá um að kynna verkefnið og
megin hugmyndir þess.
Philip kynnti handbókina og nálgunina út frá
aðferðum gæðastjórnunar.
Tanja fór yfir það hvernig handbókin og
afurðir verkefnisins koma inn í það kerfi sem
þau nota í Finnlandi.  Við höfðum haft orð á
því áður við Norðmennina að þeir myndu
hugsanlega taka þessi ávörp upp á video en
það var einhverjum vandkvæðum háð.

Svo voru umræður og þær tókust að ýmsu
leyti vel.  Þar fóru að mestu fram á Norsku.
Norðmennirnir sem voru gestir voru nemendurnir, kennarar úr skólanum, fulltrúar 
fylkisskrifstofunnar sem sér um námssamninga (IÐAN) og einhverjir fleiri.
Meðal annars kom fram þegar umræðurnar voru gerðar upp að fólki þótti þetta flókið kerfi 
sem við höfðum sett upp.  Það er hárrétt og hugsanlega höfum við gert mistök í 
umsókninni og framkvæmd verkefnisins að útbúa ekki sér hefti fyrir nema og fyrir 
vinnustaði þar sem bara það sem þeir þurfa að gera er sett fram á skýran hátt.
Það var reyndar ekki markmið verkefnisins heldur reyna að ná utanum allt ferlið.

Næsta verkefni sem þegar hefur fengist samþykkt í Finnlandi kallast APPMentor og þar 
verur unnið með það að nýta farsíma, samfélagsmiðla og annað slíkt til að halda utanum 
samskipti kennara, vinnustaða og nema þegar um er að ræða þjálfun á vinnustað.
Þá er nauðsynlegt að sýna viðkmandi bara það sem snýr að hlutverki hans í þessu öllu, 
hvort sem það er neminn, vinnuveitandi eða hreinlega starfsfóstri nemans á vinnustaðnum.

Eftir fundinn fórum við yfir helstu athugasemdirnar sem komu
fram og ræddum það vel hvort við værum að skjóta framhjá
með verkefninu og handbókinni.
Að lokum vorum við á því að þrátt fyrir þessar fullkomlega
réttmætu athugasemdir hafi verið eðlilegt að byrja á að útbúa
heildarkerfi eins og við gerðum með því að fá ábendingar frá
vinnustöðum um það sem þeim þótti vera mikilvægt þegar
nemi kemur í vinnustaðanám.  Þetta fengum við fram í
könnun sem vinnustaðir í öllum löndunum svöruðu.  Einnig
vorum við sammála um að við hefðum fengið jákvætt svar við
aðalspurningunni í verkefninu.  
Hún var þessi:  Er hægt að setja upp staðlað ferli sem hægt
er að nota við allar gerðir af vinnustaðanámi?  Er það rétt að
það séu sömu atriðin sem þarf að hafa í huga og ganga frá
þegar nemi fer í stutt vinnustaðanám og langt?  Eru það
sömu atriðin sem þarf að sjá um við vinnustaðanám í
mismunandi greinum og á mismunandi hæfniþrepum.
Okkar niðurstaða er sú að það sé hægt að nýta handbókina við mjög margvíslegar 
aðstæður þegar nemar fara í vinnustaðaþjálfun.
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Úr miðrýminu í
Charlottenlund skólanum.

Við Charlottenlund skólann eru reiðhjólaskýli 
og fjölmörg stæði fyrir vespur, færri bílastæði.
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Við viljum hinsvegar ekki hafna athugasemdum um að hún sé flókin eða að hægt sé að 
búta hana niður fyrir mismunandi notendur.  Hugsanlega er það bara þannig að það er 
ekkert einfalt mál að senda nemendur í vinnustaðanám og við þurfum að gera okkur grein 
fyrir því, undirbúa það vel og vinna vel með nemanum á meðan vinnustaðaþjálfunin fer 
fram.
Við ræddum líka um APPMentor verkefnið sem er að fara af stað.  Finnski skólinn Axxell 
stýrir því verkefni.  Dagsetningar fyrir fyrsta og annan fund í því verkefni eru frágengnar.

Eftir góðar umræður far farið af stað á
kálfinum.  Við komum við heima hjá Anne
Sophie og ókum svo af stað austur og norður
með Þrándheimsfirði.  Við fórum framhjá
Værnes flugvelli og áfram.  Veðrið var mjög
gott, sólskin að mestu, nærri 20 stiga hiti og
nokkurnvegin logn.  Við fórum framhjá húsi
Steins Rogers og enduðum á eyju sem er
tengd við land með vegi og brú.  Eyjan heitir
Tautra.  Á eyjunni og fastalandinu er mikil
grænmetisræktun ádamt kornræktinni sem er
mjög áberandi.
Á Tautra heimsóttum við Mariakloster.  Búið
er að vera klaustur þarna öldum saman.
Eldgamlar rústir klausturs frá miðöldum er að
finna þar og líka ca 10 ára gamla mjög sérstaka byggingu undir nýtt klaustur.  Við fórum 
inn í kapellu / kirkju klaustursins og fylgdumst með messu / bænastund nunnanna í 
klaustrinu.  Þær eru í kringum 15 talsins.  
Kapellan er mjög falleg timburbygging með þaki sem hleypir ljósi í gegnum sig þannig að 
maður sér þakgrindina mjög vel.  Altaristaflan er gluggi með útsýni út á fjörðinn á svipaðan 
hátt og í kirkjunni á Ljósavatni.
Nunnurnar sungu og lásu orð dagsins.  Þessi athöfn var mjög áhrifamikil og þátttakendur í 
verkefninu hafa örugglega fengið tækifæri til að íhuga ýmislegt og slaka á.
Að utan er klaustrið og kapellan klædd
steinskífum.  Þessi bygging þykir afar
sérstök hvað varðar byggingarlist og
handbragð og var dýr í byggingu en nú
hafa menn tekið hana sér til fyrirmyndar í
fleiri byggingum.

Eftir athöfnina fluttum við okkur á
veitingastað á eyjunni.  Þar er fjölskylda
sem rekur veitingastað sem byggir á
staðbundnu hráefni og þau brugga bjór til
að hafa með matnum.  Við fengum
nokkra rétti og líklega fimm tegundir af
bjór að smakka.
Þetta var góð máltíð og góður staður að
ræða saman um heima og geyma.
Stein Roger ók okkur svo til baka til
Þrándheims og á hótelið.  Þangað komin rúmlega 23.  
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Nýja klausturbyggingin er mjög sérstök. Úr
kapellunni.

Á eyjunni Tautra.
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Föstudagur 16. september 2016

Stein Roger kom á kálfinum og sótti okkur á hótelið kl. 8.30.  Við byrjuðum skoðunarferð 
um Charlottenlund skólann rétt uppúr kl. 9 og sú ferð tók rúman einn og hálfan tíma.
Skólinn er í mjög nýlegri byggingu, líklega fimm ára.  Húsið er í raun tvö fjögurra hæða hús
sem eru tengd saman með þaki yfir milllisvæðið og brýr á milli. Á jarðhæð á miðsvæðinu er
mötuneyti og opið upp næstu þrjár hæðir.
Við gengum um álmur sem innihéldu:
Bóknám.
Media deild með sjónvarpsstúdíói og útvarpsstúdíói.
Dans og drama og m.a. tvö Black box herbergi.
Byggingadeild.
Málmsmíðadeild.
Íþróttasal og líkamsræktarstöð.
Hársnyrtideild.
Textil / fataiðnadeild
Viðskipta og afgreiðsludeild.
Starfsbraut fyrir nemendur sem þurfa sérsniðið nám og
mikla aðstoð.

Allir nemendur eiga að vera með fartölvu.  Kennarar fá
fartölvu frá skólanum og nota hana bæði á vinnustofu og
í kennslustundum.  Engar borðtölvur eru á vinnustofum
kennara nema að þeir óski sérstaklega eftir því.  Ég man
ekki eftir borðtölvu í skólanum.  Í fundaherberginu var
bjartur og góður skjávarpi en engin tölva.  Þráðlausa
kerfið virkaði vel.
 
Skólinn virðist vera mjög vel búinn tækjum, sums staðar voru kennslurými mjög hrá og t.d. 
lofthæð mjög lítil.  Verkstæðin voru að ýmsu leyti vel útbúin án þess að ég geti metið það 
almennilega.

Okkur var bent á að í byggingadeildinni er lítið verkstæði þar sem ýmis verkfæri er að 
finna, bæði til trésmíða og málmsmíða.  Þarna eiga athvarf nemendur sem vegna 
einhverra  aðstæðna geta illa
verið í stærri hópum.  Þessir
nemendur geta unnið að sömu
verkefnum og aðrir og þannig
geta þeir lokið námi við
verndaðar aðstæður.

Eftir skoðunarferðina héldum
við fund til að ljúka yfirliti yfir
verkefnið og komumst að því
að við höfum gert
nokkurnveginn allt sem til stóð,
sumt var gert betur og meira en
umsóknin sagði en annað var
gert með einhverjum öðrum hætti en upphaflega áætlunin gerði ráð fyrir.  Sárafátt vantar 
og það eru aðallega dæmi um að eftir er að setja upp skjöl hjá einstökum þátttökuaðilum.
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Úr miðrýminu í Charlottenlund
skólanum, séð frá mötuneytinu.

Líklega á ekki að vera með skóna þarna.



 WorkQual verkefnið. Lokafundur í Þrándheimi í Noregi 14. - 17. september 2016

Við ræddum dálítið um peninga en meira um fundargerð úr áfanganum Gæðavitund í VMA
þar sem Hrafnhildur fékk hóp nemenda í stálsmíði til að rýna í tvo kafla í handbókinni.  Þar 
komu fram nytsamlegar ábendingar og við ræddum um það.  Meðal annars um meðferð 
viðkvæmra upplýsinga.  Í umræðum kom fram að í sumum löndum er að mestu bannað að
gefa upplýsingar um nemendur en í öðrum löndum verða upplýsingar að fást.  Þetta gildir 
til dæmis um námsörðugleika og heilsufarsupplýsingar.

Við lukum fundi um kl. 12.20 og fengum svo
hádegisverð í skólanum og svo skutlaði Stein
Roger okkur í kálfinum að hótelinu.
Þar kvöddum við Maarten frá hollandi.  Hann fór
til baka með Roger og fékk svo far með honum frá
skólanum og á flugvöllinn.

Við hin fórum að skoða miðborg Þrándheims, fólk
rölti að dómkirkjunni, sumir að virkinu og um
gamla bæinn í Bakklandet og svo framvegis.
Veðrið var frábært, hitinn nærri 20 stigum og
sólskin að mestu, nánast logn.

Klukkan 18.30 hittum við svo Anne Sophie.  Hún kom á hótelið og við röltum með henni að
veitingahúsi og fengum okkur eitthvað að drekka.  Svo fluttum við okkur á veitingahúsið 
Frati sem sérhæfir sig í ítölskum mat.  Þar borðuðum við pizzur af mörgum gerðum.

Mikið er spjallað um heima og geyma í svona hópi, við rum orðin vel kunnug hverju öðru 
og margir í hópnum hafa unnið saman að fleiri verkefnum.  Við ræðum um skólana, 
vinnuna okkar, fjölskyldur, heimalöndin, menningu og matarvenjur og allt þetta verður til 
þess að skilningur eykst og tengslin verða sterkari.  Það er einmitt markmiðið með svona 
verkefnum ásamt því að þróa hagnýta hluti til að nýta í starfi skólanna. 
Hópurinn rölti svo á hótelið um kl. 22.30 og líklega hafa flestir verið komnir með nóg eftir 
þessa daga.

Laugardagur 17. september 2016
Við tókum Værnes Expressen frá SAS hótelinu sem var í næstu götu við okkar Comfort 
Hotel klukkan 5.20.   Komin á Værnes flugvöll ca 6.00 og í gegnum innritun og vopnaleit.
Það birti um kl 6 og veðrið var gott, ca 13 stiga hiti og að mestu skýjað, örlítil gola.
Flugið með SAS var á  réttum tíma kl. 7.15 og tók ekki nema ca 45 mínútur til 
Gardermoen.  Töskurnar fóru áfram þannig að við þurftum ekki að gera neitt nema fá 
okkur smá bita í flugstöðinni.
Flug SAS til Keflavíkur fór af stað á réttum tíma kl. 10.10 og við vorum aftur í Boeing737 
þotu eins og á milli Þrándheims og Gardermoen.  Við völdum það að fara með SAS til 
Íslands vegna verðsins og þess að þá erum við komin það snemma að við náum 
auðveldlega flugi innanlands til Akureyrar.  Með því að fara með Icelandair frá Osló var 
ekki alveg öruggt að við næðum flugi til Akureyrar sama dag því það eru færri ferðir á 
laugardögum og sú síðasta er fyrr en aðra daga.
Lentum fyrir kl. 11 í Keflavík og flugið til Akureyrar var á mismunandi tímum hjá okkur.

Takk fyrir mig.  Vinsamlega sendið athugasemdir eða hafið samband.  
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Áin Niður liðast um Þrándheim.


