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Inngangur
Á vormánuðum árið 2015 fékk Sveitarfélagið Árborg styrk frá Rannís úr Evrópusjóðnum
(Erasmus+) í skólaþróunarverkefni sem skiptist í þrjá hluta: Lærdómssamfélagið, Nám og
starf og Upplýsingatækni.
Verkefnin fela í sér námsferðir til útlanda sem eru hugsaðar til náms og þjálfunar,
miðlunar þekkingar í skólum og er ætlað að stuðla að enn öflugra námsumhverfi
grunnskólabarna í Árborg. Grunnskólar sveitarfélagsins og skólaþjónusta Árborgar standa að
verkefninu.
Haustið 2015 var skipaður hópur úr grunnskólum sveitarfélagsins í Nám og starf. Hópinn
skipa:
Jóhanna Einarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Sunnulækjarskóla – hópstjóri
Klara Öfjörð, verkgreina- og útinámskennari í Sunnulækjarskóla
Olga Sveinbjörnsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Vallaskóla
Sigríður Pálsdóttir, sérkennari í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Sædís Ósk Harðardóttir, verkefnastj. sérkennslu í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri
Þorvaldur Halldór Gunnarsson, deildarstjóri efsta stigs í Vallaskóla
Í Námi og starfi er lögð áhersla
á að þátttakendur fái tækifæri
til að kynnast því hvernig efla
megi og þroska starfshugsun
nemenda á öllum stigum
grunnskólans. Lögð er áhersla á
fræðslu um nám og störf í
nærsamfélaginu og að efla
vitund nemenda fyrir því að
nám og störf eru órjúfanleg
heild.
Undirbúningur hófst strax á
haustmánuðum. Stór liður í
þeim undirbúningi var heimsókn til Akureyrar í októbermánuði. Við skoðuðum Verkmenntaskólann (VMA) og Giljaskóla á Akureyri þar sem fræðst var um samstarf grunn- og
framhaldsskóla. Eftir ferðina til Akureyrar fundaði hópurinn reglulega með það að markmiði
að undirbúa námsferð til Skotlands. Úr varð að hópurinn hélt af stað til Glasgow í lok
febrúarmánaðar 2016.
Tengiliður hópsins í Glasgow var Klaus Mayer, deildarstjóri Náms- og starfsdeildar hjá
Education Scotland. Hann útbjó metnaðarfulla dagskrá fyrir hópinn sem féll að hluta inn í
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dagskrá Erasmus+ hóps Mayers er tengist Evrópuverkefni sem Skotar, Þjóðverjar og
Hollendingar taka þátt í. Að ósk Mayers undirbjó hópurinn í Námi og starfi glærukynningu
(fylgiskjal 1) auk dreifibréfs með upplýsingum um íslenska skólakerfið og skólastarfið í Árborg
(fylgiskjal 2). Markmiðið var að deila hugmyndum og reynslu þátttakenda á sameiginlegum
vinnufundi í Glasgow.
Markmið með námsferðinni:
● Að þátttakendur öðlist innsýn og skilning á skoska menntakerfinu og tengingu þess
við atvinnulífið.
● Að þátttakendur öðlist innsýn í hvernig náms- og starfsfræðsla er uppbyggð í skoska
menntakerfinu.
● Hvernig nemendum með ólíkar þarfir er mætt með það að markmiði að námið verði
merkingarbærara og dragi úr brotthvarfi.
● Að þátttakendur fái tækifæri til faglegra samræðna við sérfræðinga á sviði
menntamála og sjái menntastefnu í verki með skólaheimsóknum.
● Að hópurinn miðli upplifun sinni úr ferðinni til að efla samvinnu þeirra er koma að
mennta- og atvinnumálum í Árborg.
Þessi skýrsla segir frá námsferð faghóps um Nám og starf í Árborg til Glasgow 29. febrúar til
4. mars 2016. Fjallað verður um ferðina til Glasgow og tillögur hópsins lagðar fram í
lokaorðum.
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Námsferð til Glasgow 29. febrúar – 4. mars 2016
Mánudagurinn 29. febrúar
Erasmus+ hópurinn í Námi og starfi lagði af stað til
Skotlands snemma á mánudagsmorgni 29. febrúar. Dagskrá
hópsins hófst strax og lent var á skoskri grundu í The Kibble
Education Center. Við bjuggumst við að sjá félagsmiðstöð
en áttum eftir að komast að öðru.
The Kibble Education Center
Við vorum viðstödd formlega opnun á nýrri þekkingar- og
hæfnimiðstöð “Experience facility“ innan The Kibble
Educational Center. Staðgengill forsætisráðherra Skotlands,
John Swinney, var við opnunina og í ræðu hans kom meðal
annars fram mikilvægi samvinnu fyrirtækja og annarra sem
koma að miðstöðinni sem hann kallaði félagslegt framtak
(e. social enterprise).
The Kibble Education Center var stofnuð fyrir 175
árum af Mrs. Kibble fyrir erfiða drengi (e. bad boys).
Stofnunin veitir í dag þjónustu fyrir börn og ungmenni á
aldrinum 5-24 ára en þau koma víðs vegar að af
Bretlandseyjum. Þau búa oft við erfiðar félagslegar
aðstæður og eru í áhættuhópi hvað varðar ofbeldi,
vanrækslu og fíknivanda. Sérfræðingar innan miðstöðvarinnar bjóða upp á umönnun, færniþjálfun og
menntun til að byggja upp betri framtíð fyrir ungmennin.
Markmiðið er að styrkja sjálfsmynd nemendanna, efla
starfshæfni (e. employability) og að auka lífsgæði.
The Kibble Education Center er rekin að stórum
hluta með styrkjum frá fyrirtækjum og stofnunum.
Starfsstöðvarnar eru þrjár með samtals 100 nemendum en
margir sérfræðingar koma að þessum nemendum.
Þekkingar- og hæfnimiðstöðin er skipt í deildir og
lögð er áhersla á að nemendur velji sér viðfangsefni út frá
áhuga. Þarna má finna fullkomna Go Kart braut,
skynörvunarherbergi, herbergi innréttað sem flugvél, Laser
Tag salur, tækniherbergi þar sem unnið er m.a. með
rafrásir, tímalínugangur með sögu Kibble Education, verkstæði þar sem viðhaldi Go Kart bíla
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er sinnt, hönnunarstofa og dekkjaverkstæði. Einnig stendur nemendum til boða að vinna á
veitingahúsi staðarins þar sem gestir og gangandi geta keypt mat
á sanngjörnu verði. Nemendum stendur auk þess til boða
starfsnám “Big Yes Programme“ sem lýkur með útskrift af
starfsbraut. Það opnar möguleika fyrir áframhaldandi nám eða
starf.
Tilgangur þekkingar- og hæfnimiðstöðvarinnar er margbreytilegur en áhersla er lögð á að efla nemendur í vísindum,
tækni, verkfræði, listum og stærðfræði. Nemendur fá tækifæri til
að kanna, gera tilraunir og upplifa nýja hluti á leið sinni í átt að
merkingarbærara lífi - ,,þessi staður hefur breytt mér, nú hef ég
frábæra möguleika í lífinu“ (haft eftir nemanda í Kibble Education
Center). Nánari upplýsingar um miðstöðina er að finna á vefsíðunni http://www.kibble.org/ .

Þriðjudagurinn 1. mars
Dagurinn hófst snemma á kynningarfundi í Education Scotland (The Optima) sem er
menntastofnun á vegum breska ríkisins - menntamálastofnun Skotlands. Þar fengum við
innsýn í skoska menntakerfið.
Education Scotland
Klaus Mayer deildarstjóri Náms- og starfsdeildar (Young Workforce Program) hjá Education
Scotland tók á móti okkur og kynnti okkur fyrir nokkrum starfsmönnum stofnunarinnar.
Nick Morgan sagði okkur almennt frá skoska
menntakerfinu. Í Skotlandi búa um 5,3 milljónir manna.
Skotar hafa annað menntakerfi en tíðkast annarsstaðar á
Bretlandseyjum. 95% nemenda ganga í almenna skóla.
Áhersla er á jöfn réttindi til náms, sama hver bakgrunnur
og þarfir nemenda eru. Þrátt fyrir þessa stefnu er bilið á
milli efnaminni og efnameiri íbúa mikið.
Kjördæmin í Skotlandi eru 32, grunnskólarnir eru
samtals 2650, kennarar eru um 51.000 og nemendur um 680.000. Börnum á aldrinum 2-3
ára er boðið upp á 600 fríar klukkustundir á ári í leikskólum (e. pre-school). Grunnskólinn
skiptist í tvennt, nemendur 5-12 ára (e. primary), 12-18 ára (e. secondary). Menn hafa velt
fyrir sér hvort fjöldi kjördæma og þá um leið ráðuneyta bitni á fagmennskunni.
Algengt er að nemendur fari í lokapróf 16 ára en námsmat er mismunandi eftir
kjördæmum. Áherslur hafa breyst og er skoska menntamálastofnunin ekki lengur með
sameiginleg lokapróf. Innra mat skóla fer reglulega fram og farið er yfir áætlanir.
Kennaraháskólar eru átta talsins í Skotlandi og þar af tveir í Glasgow. Áhersla er lögð
á endurmenntun kennara og reglulegt sjálfsmat. Fylgt er eftir nýjungum í námi og kennslu.
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Upplýsingar sem snúa að námi og kennslu eru að öllu jöfnu settar fram á vefsíðum.
Menntayfirvöld í Skotlandi standa að upplýsingavefnum GLOW sem er gagnabanki um skoska
menntakerfið og aðgengilegur öllum.
Skotar eru um þessar mundir að innleiða nýja
aðalnámskrá sem þeir kalla Curriculum of Excellence. Með
nýrri námskrá hefur verið reynt að bæta námslega
útkomu. Áhersla er lögð á hæfni (e. skills) sem ekki er
ólíkt því sem finna má í íslensku aðalnámskránni.
Markmiðið er að nemendur nái árangri í námi, verði
sjálfstæðir einstaklingar og ábyrgir borgarar. Í námskránni er lögð áhersla á tungumál, stærðfræði, listir,
tækni, vísindi og heilsu. Aðaláherslan er á að bæta líf og framtíðarhorfur einstaklinga með
hágæða námi (e. Transforming lives through learning).
Klaus Mayer sagði okkur frá starfsfræðsluverkefninu Developing the Young Workforce
en í skosku námskránni kemur fram að skólinn eigi að undirbúa nemandann fyrir lífið og
þátttöku á vinnumarkaði. Ástæðan fyrir tilurð verkefnisins er að töluvert atvinnuleysi ríkir á
meðal skoskra ungmenna á sama tíma og skortur er á menntuðu vinnuafli í iðn- og
verkgreinum. Bæði þarf að draga úr brotthvarfi úr námi og auka starfshæfni ungmenna (e.
employability). Litið er á nám sem ferðalag og stefnt að því að sem flestir komist sáttir á
áfangastað (e. positive school leaver destination).
Ken Edwards er í starfshópi sem leiðir verkefnið “My World of Work“ (WOW) hjá
Skills Developement Scotland (SDS). Verkefnið tengist Developing the Young Workforce að
því leyti að SDS tengir skólana við vinnumarkaðinn. Í því felst að kynna vinnumarkaðinn fyrir
nemendum (16-24 ára), stuðla að framboði vinnutengds náms (e. apprenticeship) hvort sem
það er samningsbundið nám eða ekki og að vekja áhuga þeirra fyrir starfsnámi almennt.
Foreldrar eru órjúfanlegur hluti þessa verkefnis. Vert er að benda á að náms- og
starfsráðgjafar starfa ekki inni í skoskum skólum heldur koma ráðgjafar á vegum SDS inn í
skólana. Sjá nánar á www.myworldofwork.co.uk .

Kelvingrove Museum
Eftir góðan kynningarfund í Education Scotland og
hádegisverð í Ráðhúsi Glasgow City Chambers var haldið
af stað á eitt af vinsælustu söfnum í Glasgow, Kelvingrove
Museum.
Kelvingrove safnið var opnað fyrir almenning árið
1901 og er eitt af elstu söfnum Glasgow.
Safnferðin var áhugaverð og góður lokapunktur á
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fróðlegum degi áður en haldið var heim á hótel til að skrá skýrslu dagsins. Um kvöldið
snæddum við kvöldverð með Erasmushópunum en þannig kynntumst við fólkinu betur og
sýn þeirra á starfsmenntun í Evrópu ásamt því að efla tengslanet okkar í milli.

Miðvikudagur 2. mars
Aftur vorum við stödd í Education Scotland (The Optima). Dagskráin var þéttskipuð sem fyrr.
Við byrjuðum á fyrirlestri og vinnustofu um morguninn, þá skólaheimsókn og aftur í The
Optima.
Education Scotland – Transformative change
Aileen Monaghan hélt kynningu um Transformative
Change Planning Approach en það er vinnutæki sem
nýtist við sjálfsmat stofnana. Monaghan kynnti fyrir
okkur vinnutækið sem hún kallar “Hjól sjálfsmats,
skipulags og breytinga” (Three Change Wheel Process). Í
því felst að við eigum að horfa inn á við, út á við og fram
á við í skólaþróun. Að horfa
inn á við er að meta okkar
eigin stöðu eins og hún er núna. Að horfa út á við þýðir að skoða
það sem aðrir eru að gera í kringum okkur innanlands sem utan
(e. globalization). Að horfa fram á við merkir að við eigum að
vera opin fyrir breytingum, t.d. að skoða hvað tæknin getur gert
fyrir þróun kennsluhátta, spá í hvað er framundan á
vinnumarkaði; að vera í stakk búin að nýta þau tækifæri sem
bjóðast, tækifæri sem vart eru til enn.
Eftir kynningu Monaghan tókum við þátt í vinnustofu
ásamt öðrum þátttakendum Erasmus+ hópanna frá Skotlandi,
Hollandi, Þýskalandi og Íslandi. Hóparnir notuðust við verkfærið ,,Scanning and Scoping
Cycle“ sem leiddi þá í gegnum hugarflug um skólaþróun og breytingastjórnun. Tækið fannst
okkur áhugavert og gagnlegt og gæti án efa nýst okkur síðar.

Anniesland College
Eftir vinnustofuna í Education Scotland fóru hóparnir í heimsókn í Glasgow Clyde College's
Anniesland Campus en Clyde College er almennur framhaldsskóli með 7000 nemendur í fullu
námi en 20.000 í hlutanámi.
Í Anniesland er í gangi verkefni sem snýr að ungum innflytjendum og fengum við
fræðslu sérstaklega um það. Yfirleitt læra innflytjendur ensku án tillits til aldurs, þ.e. frá 16
ára og upp úr, en þarna er ungu fólki boðið að læra ensku innan um jafnaldra sem eru líka í
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Clyde College. Nemendurnir eiga hvorki bakland né fjölskyldu í Skotlandi. Bakgrunnur
nemenda er mismunandi. Margir hafa orðið fyrir áföllum og eiga rysjótta skólagöngu að baki
vegna stríðsástands í heimalandinu. Þess vegna er heildræn nálgun mjög mikilvæg og verður
skólinn að vissu marki fjölskylda þeirra. Skólinn sér t.d. um heilsugæslu, tómstundir og
ráðgjöf. Í Skotlandi eru ekki fósturúrræði fyrir flóttamenn og þess vegna verður það hlutverk
skólanna og annarra stofnana að sinna því. Eins og
nokkrir nemendur sögðu: ,,Áður en ég kom í skólann átti
ég enga fjölskyldu, skólinn er núna fjölskylda mín“, ,,að
læra að treysta er eins og að læra að ganga á ný“, ,,ég
heiðra fjölskyldu mína með því að fá sem mest út úr
menntuninni“.
Innflytjendurnir fara í stöðupróf í ensku og raðast
í tvo áfanga en síðan geta þeir tekið lokaáfanga í ensku.
Eftir lokaáfangann á enskukunnátta þeirra að vera ásættanleg til að hefja almennt nám á
framhaldsskólastigi.
Reynt er að nýta styrkleika nemenda, t.d. eru margir klárir í að byggja skýli, bjarga sér
úti og baka brauð svo eitthvað sé nefnt. Kennarar við þessa braut eru tveir og þess vegna
myndast mjög náin tengsl og traust milli nemenda og
kennara.
Lögð er áhersla á að námið sé undirbúningur fyrir
líf í nýju landi. Nemendur fá ráðgjöf um framhaldsnám,
vinnumarkað og búsetuúrræði. Námið er skipulagt
þannig að nemendur geti unnið með náminu og mikið er
lagt upp úr því að nemendur kynnist atvinnulífinu og fái
raunhæfa mynd af þjóðfélaginu og þeim möguleikum
sem bíða þeirra þegar náminu lýkur. Oft eru nemendur með óraunsæjar hugmyndir um hvað
bíður þeirra. Margir ætla t.d. í langskólanám en hafa ekki þekkingarlegan grunn til að fara þá
leið. Í Clyde College er reynt að koma til móts við unga innflytjendur en fram kom að
nauðsynlegt er að gera meira af því að tengja skóla og atvinnulíf innflytjenda.

Education Scotland – Collaboration meeting
Eftir heimsókn í Anniesland þá var aftur haldið til Eduction Scotland. Verkefnið seinni part
dags var að hlýða á kynningar Erasmushópanna.
13.30 Kynning íslenska hópsins. Þorvaldur og Sigríður sögðu frá íslenska menntakerfinu,
uppbyggingu þess og skólastarfinu í Árborg (fylgiskjal 2). Það sem m.a. vakti áhuga
fundargesta var framkvæmd Starfalæks og útikennslu, einnig að þjónusta náms- og
starfsráðgjafa væri lögbundinn hluti af stoðþjónustu innan skólanna. Bæklingnum
Educational and Vocational Guidance in Iceland var dreift til fundargesta.
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14.00 Kynning þýska hópsins. Dr. Hans Dieter Metzger
sagði frá uppbyggingu þýska menntakerfisins. Hér
sköpuðust líflegar umræður um hinar þýsku útfærslur.
Leikskólagangan er greidd af landsstjórninni. Ef
nemendur falla í framhaldsskóla þá taka þeir aftur upp
námsefni grunnskóla. Augljóst er að Þjóðverjar hafa náð
góðum árangri í menntun þegna sinna. Það sýnir sig í
litlu brotthvarfi í framhaldsskólum og öflugu hagkerfi. Á
móti kemur að val nemenda er niðurnjörvað og það snemma á skólagöngu barnanna (frá 10
ára aldri). Þjóðverjar eru einnig að fást við þann vanda, eins og aðrar Evrópuþjóðir, að
atvinnulífið kallar í auknum mæli á starfskrafta með sérþekkingu á sviði iðn-, tækni- og
verkmenntunar. Þýski hópurinn dreifði svo bæklingi um þýska skólakerfið
(http://www.schlau.nuernberg.de/) og Erasmusverkefnið þeirra.
15.00 Joseph Eussen fylgdi eftir umræðunni með því að veita okkur innsýn inn í hollenska
menntakerfið. Áhugavert var að heyra kynningu hans á verkefninu OPEDUCA sem fjallar um
menntun sem byggð er á þekkingu og reynslu í nær og fjær umhverfi. Það er að segja
nemendur geta sótt þekkingu til þeirra sem þekkinguna hafa burtséð frá því hvar í veröldinni
þeir eru staðsettir. Útgangspunkturinn er sjálfbærni (séð út frá fæðuöflun, vatnsnotkun,
orkunotkun, skipulagsmálum og heilsu) og að nemendur geti lært hvenær sem er, hvar sem
er og með hverju sem er.

Fimmtudagur 3. mars
Dagurinn var tekinn snemma með heimsókn í sérskóla í
úthverfi í Glasgow, Cardinal Winning Secondary School.
Cardinal Winning Secondary School
Á fimmtudagsmorgni lá leið okkar í Cardinal Winning
Secondary School sem er einn af sex sérskólum Glasgow.
Þar var afskaplega vel tekið á móti okkur og greinilegt að
bæði starfsmenn og nemendur höfðu undirbúið móttöku
okkar af mikilli kostgæfni.
Skólinn tók til starfa árið 2011 og tekur við
nemendum frá sjö almennum grunnskólum (e. primary
school) Glasgow. Skólinn er fyrir nemendur með sérþarfir
(e. children with additional support needs). Flestir eru
með greindarskerðingu en einnig er töluverður fjöldi
nemenda einhverfur. Mikið samstarf er á milli grunn10

skólanna um flutning nemenda á milli skólastiga svo hægt sé að tryggja að upplýsingar um
nemendur og þarfir þeirra séu hafðar að leiðarljósi við skipulag á námi. Í skólanum eru 120
nemendur í 6 árgöngum frá 12-18 ára. Skólinn tilheyrir almennu skólakerfi Skotlands en
sérstök áhersla er lögð á starfsfræðslu fyrir alla nemendur sem eru í S4-S6 (e. Senior phase).
Sjá nánar:
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/CfEbriefingforparentsfinal_tcm4-725662.pdf
Í skólanum eru kenndar allar almennar kennslugreinar samkvæmt námskrá en áhersla er
lögð á að sníða verkefni að þörfum nemenda. Við skólann
starfa 45 manns, þar af 30 kennarar/sérkennarar, níu
sérfræðingar (PSA) sem koma að kennslu á
starfsfræðslustöðvum, tveir sérfræðingar í fötlunarmálum, þrír starfsmenn skrifstofu og tæknimaður.
Í heimsókn okkar fengum við að fylgjast með
nemendum í S4-S6 fara í gegnum starfsfræðslustöðvar.
Þessar stöðvar eru: Bílastöð (e. Car Valeting) sem var á
yfirbyggðu plani fyrir utan skólabygginguna. Þar læra
nemendur að þrífa bíla að utan sem innan, læra hvað
helstu hlutar bifreiðarinnar heita og fræðast um einföld
atriði sem tengjast vélbúnaði bílsins. Smíði, málning og
skreytingar (e. Construction and Painting and
Decorating), þar fá nemendur kennslu í ýmsu gagnlegu
s.s. að skipta um rafmagnsklær, laga einfaldar pípulagnir,
skipta um krana, flísaleggja, mála, o.s.frv. Tölvuvinnsla
og fjölmiðlun (e. Digital Media), þar læra nemendur að
vinna með ljósmyndun, stafræna úrvinnslu, búa til
stuttmyndir, teiknimyndir og tölvugrafík. Á þessari stöð
reka nemendur útvarpsstöð. Hárgreiðsla og persónuleg
umhirða (e. Hairdressing and Personal Care), þar læra
nemendur umhirðu hárs, þvott, greiðslu, umhirðu á húð
og nöglum. Heimilisfræði og framreiðsla (e. Hospitality),
þar læra nemendur meðferð og umgengni við matvæli,
baka, elda, hreinlæti í eldhúsinu, hvernig maður ber á
borð, að taka á móti gestum eins og að halda uppi
samræðum við gesti. Einnig að gera kostnaðar- og
verkáætlun fyrir veislur og móttökur.
Á öllum stöðvunum voru leiðbeinendurnir
kennarar sem eru sérfræðingar hver á sínu sviði. Sumir
eru kennarar í framhaldsskólum sem kenna iðngreinarnar eða eru starfandi á vinnustöðum sem taka að
sér nema. Farið er eftir ítarlegri námskrá sem gefin er út af Education Skotland. Kennarar
haka við hvern þann lið sem búið er að fara í gegnum. Teknar eru myndir af nemendum í
hverri kennslustund og þær færðar inn í ferilmöppu (e. portfolio) þeirra. Nemendur vinna svo
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ákveðin verkefni í bóklegum tímum sem tengjast viðfangsefnum verklegu tímanna. Þessar
ferilmöppur eru bæði hugsaðar sem afurð til að nota í námsmat og einnig sögðu kennarar að
ferilmöppurnar nýttust nemendum við að sækja um vinnu. Nemendur fara í hópavinnuna
einu sinni til tvisvar í viku. Hver vinnustöð hefur langtímamarkmið sem felur í sér umfjöllun
um öryggi, fjárhagsþekkingu, samskipti, umhverfisvitund, þekkingu og reynslu af starfinu.
Mikið er lagt upp úr því að tengja námskrána við markmiðin. Yngri nemendur fá kynningu á
starfsstöðvunum en markmið skólans er að fjölga þeim möguleikum sem nemendur hafa
þegar þeir ljúka grunnskóla, hvort heldur er frekara nám eða auknir möguleikar á þátttöku á
vinnumarkaði.
Umsjónarkennari á bílastöðinni upplýsti að síðan skólinn tók
til starfa árið 2011 hafi einn útskrifaður nemandi þegar opnað sína
eigin bílaþvottastöð. Hann lauk ökuprófi og er nú sjálfstæður
atvinnurekandi. Að auki vissi hann um tvo aðra nemendur sem væru
nú starfandi á bílaþvottastöð og fengu vinnu með því að framvísa
ferilmöppunni sinni þar sem fram kom hvað viðkomandi var búinn að
læra.
Það vakti athygli okkar hversu vel verkefnin voru unnin í
ferilmöppunni en sú vinna er tvinnuð inn í bóklega námið. Einnig
vakti það athygli hversu áhugasamir og glaðir allir nemendur virtust
vera og hvergi var vart við kynbundinn mun á áhuga.
Cardinal Winning School er með ágæta heimasíðu og þar má kynna sér frekar það
starf sem unnið er í þessum skóla.
Auk þessarar starfsfræðslu hafa nemendur í S4-S6 rétt á að fara í starfskynningu á
vinnustað (e. Skills for Work) í eina viku hvern vetur. Það er gert í samstarfi við
framhaldsfræðsluna í Glasgow (e. Glasgow’s Supported Vocational Programme and Glasgow
Further Education Colleges) https://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=29083&p=0

John Paul Academy Secondary School
Við mættum í framhaldskólann John Paul Academy School um kl. 15 sama dag. John Paul
Academy er staðsettur mitt á milli hverfa ríkra og fátækra. Nemendafjöldinn er um 1000 og
hefur skólinn verið í fararbroddi hvað varðar alþjóðlegt samstarf. Foreldrar nemenda við
skólann hafa sýnt þessu samstarfi áhuga og fylgjast að
öllu jöfnu vel með framgöngu þeirra í námi.
Sögukennari við skólann sagði frá áhugaverðri
samþættingu sögukennslu við menningu Glasgow, t.d.
með því að tengja hana við sögu íþróttafélaga eins og
Glasgow Celtic. Hann sagði að þannig mætti vekja áhuga
nemenda á hvernig heimurinn hefði breyst sl. 40 til 50 ár.
Hann vekur áhuga nemenda á upphafi sögu fótboltans í
Glasgow og tengir við fræga fótboltakappa í dag sem eiga rætur að rekja til Glasgow.
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Sögukennarinn notar gamlar og nýjar myndir til að vekja nemendur til umhugsunar og
þannig fá þeir sem gleggsta mynd af nærumhverfi og svo heiminum öllum. Til að útskýra
þetta nánar ræðir hann t.d. þrælahald og vísar í nærumhverfi Glasgow sem byggðist upp á
þrælahaldi. Þannig fræðir hann nemendur um hlutverk hins ábyrga heimsborgara (e. global
citizenship). Einnig fer sögukennarinn með nemendur til annarra landa í fræðsluferðir.
Fulltrúi frá Education Scotland ræddi um mikilvægi þess að tengja atvinnulíf og skóla saman. Byrja ætti
að kynna vinnumarkaðinn snemma fyrir nemendum og
aðstoða þá við að þjálfa hæfileika sína og velja sér
framtíðarstarf. Fyrirtæki og stofnanir geta aðstoðað
skólana með starfskynningar og jafnvel tekið nema í
starfsnám til lengri eða skemmri tíma. Með þessum
hætti fá nemendur betur innsýn í atvinnulífið og námið
verður merkingabærara fyrir þá. Einnig átta þeir sig á því
hvað þarf til að fá góða vinnu og hvað þarf til að halda henni. Þeim mun fleiri fyrirtæki og
stofnanir sem tengjast skólanum, þeim mun meira val hafa nemendur. Einkunnarorð skólans
– working together to achieve our best. Nánar um skólann á vefslóðinni
http://www.johnpaulacademy.glasgow.sch.uk/ .
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Lokaorð - tillögur faghóps
Markmið með námsferðinni til Glasgow var að sjá hvað Skotar eru að gera til að efla námsog starfsfræðslu í skoska menntakerfinu. Hvernig þeir tengja saman nám og starf til að að
námið verði merkingarbærara og dragi úr brotthvarfi.
Eftir ferðina til Glasgow hélt faghópur í Námi og starfi nokkra vinnufundi þar sem sest
var niður við skýrslugerð og rætt um næstu skref í þróun náms- og starfsfræðslu í
Sveitarfélaginu Árborg. Sú vinna skilaði eftirfarandi tillögum:
● Unnið verði markvisst að því frá upphafi skólagöngu að styðja við og efla starfshugsun
allra nemenda. Þar gegna náms- og starfsráðgjafar lykilhlutverki. Skólasamfélagið ætti
að byrja á því að uppfylla ákvæði laga um að allir nemendur fái notið þjónustu námsog starfsráðgjafa.
● Kynna þarf vinnumarkaðinn markvisst með starfskynningum á öllum stigum
grunnskólans þannig að nemendur fái innsýn í atvinnulífið.
● Nemendur fari í vettvangsferðir tengdar námi og störfum.
● Nemendur haldi utan um verkefni sín er tengjast námi og störfum í ferilmöppu sem
fylgir þeim alla grunnskólagönguna.
● Standa þarf vörð um gildi list- og verkgreina í grunnskólunum.
● Koma þarf á samvinnu um útfærslu og framkvæmd valgreina á unglingastigi á milli
grunnskólanna í Árborg þar sem áhersla verður lögð á fjölbreyttari námsleiðir.
● Auka samvinnu grunnskóla og framhaldsskóla, t.d. með samvinnu skólanna í kennslu
og í valgreinum.
● Fá samtök atvinnulífsins á Suðurlandi til liðs við skólana.
● Skólaþjónusta Árborgar bjóði upp á þjónustu ráðgjafa (e. mentor) sem tengir
skóla/nemendur og atvinnulíf saman. Í þessu felst starfsnám og/eða starfskynningar
fyrir alla nemendur grunnskólanna.
● Setja upp starfsstöðvar í hentugu húsnæði í Árborg, nokkurs konar fjölsmiðju sem allir
skólarnir geta nýtt sér sameiginlega.
Mikilvægt er að hefja þessa vinnu sem fyrst. Hópurinn leggur til að farið verði strax í
tilraunaverkefni með sameiginlega valgrein/greinar á milli skólanna í 10. bekk. Námsframboð
verði aukið í grunnskólunum með áherslu á iðn-, verk- og tæknigreinar. Samstarf grunn- og
framhaldsskóla verði eflt með þarfir nemenda að leiðarljósi enda eru nám og störf órjúfanleg
heild.
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Samantekt - blaðagrein
Á vormánuðum árið 2015 fékk Sveitarfélagið Árborg styrk frá Rannís úr Evrópusjóðnum
(Erasmus+) í skólaþróunarverkefni sem skiptist í þrjá hluta: Lærdómssamfélagið, Nám og
starf og Upplýsingatækni.
Áherslan í Námi og starfi var lögð á að þátttakendur fengju tækifæri til að kynnast því
hvernig efla mætti og þroska starfshugsun nemenda á öllum stigum grunnskólans, fræðslu í
nærsamfélaginu og hvernig efla mætti vitund nemenda fyrir því að nám og störf eru
órjúfanleg heild.
Undirbúningur hófst strax á haustmánuðum fyrir námsferð hópsins. Fundað var
reglulega yfir veturinn og úr varð að hópurinn hélt af stað til Glasgow í lok febrúarmánaðar
2016. Tengiliður hópsins í Glasgow var Klaus Mayer, deildarstjóri Náms- og starfsdeildar hjá
Education Scotland. Hann útbjó metnaðarfulla dagskrá fyrir hópinn sem féll að hluta inn í
dagskrá Erasmus+ hóps Mayers er tengist Evrópuverkefni sem Skotar, Þjóðverjar og
Hollendingar taka þátt í.
Breyttar áherslur í menntamálum hér á landi, með nýjum grunn- og
framhaldsskólalögum frá árinu 2008 og útkomu aðalnámskrár árið 2011, hafa gert það að
verkum að endurskoða hefur þurft áherslur er varða framboð og skipulag náms. Jafnframt
hefur verið bent á nauðsyn þess að brugðist verði við miklu brotthvarfi nemenda úr
framhaldsskólanámi á Íslandi. Breytingar á vinnumarkaði og þróun síðustu ára hafa kallað á
stefnu og ramma um málaflokkinn. Mikil vinna hefur verið lögð í að benda á leiðir til að
bregðast við þessum breyttu áherslum og má þar nefna nokkur dæmi;
- Skýrsla starfshóps um stefnumótun í náms- og starfsráðgjöf (maí 2015).
https://www.scribd.com/doc/287236281/Untitled?secret_password=7UvD7whhZDHsUSqZQwwr,

- Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðherra - umbætur í menntun (júní 2014).
https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir/Hvitbik_Umbaetur_i_menntun.pdf

- Allir stundi nám og vinnu við sitt hæfi; tillögur um samþættingu menntunar og
atvinnu (nóvember 2012).
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Menntahopur-tilloguskjal-121112.pdf

Markmið með námsferðinni til Glasgow var að sjá hvað Skotar eru að gera til að efla námsog starfsfræðslu í skoska menntakerfinu; hvernig þeir tengja saman nám og störf svo að
námið verði merkingarbærara, með það að markmiði að draga úr brotthvarfi.
Eftir ferðina til Glasgow hélt hópurinn nokkra vinnufundi þar sem sest var niður við
skýrslugerð og rætt um næstu skref í þróun náms- og starfsfræðslu í Sveitarfélaginu Árborg.
Sú vinna skilaði eftirfarandi tillögum:
● Unnið verði markvisst að því frá upphafi skólagöngu að styðja við og efla starfshugsun
allra nemenda. Þar gegna náms- og starfsráðgjafar lykilhlutverki. Skólasamfélagið ætti
að byrja á því að uppfylla ákvæði laga um að allir nemendur fái notið þjónustu námsog starfsráðgjafa.
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● Kynna þarf vinnumarkaðinn markvisst með starfskynningum á öllum stigum
grunnskólans þannig að nemendur fái innsýn í atvinnulífið.
● Nemendur fari í vettvangsferðir tengdar námi og störfum.
● Nemendur haldi utan um verkefni sín er tengjast námi og störfum í ferilmöppu sem
fylgir þeim alla grunnskólagönguna.
● Standa þarf vörð um gildi list- og verkgreina í grunnskólunum.
● Koma þarf á samvinnu um útfærslu og framkvæmd valgreina á unglingastigi á milli
grunnskólanna í Árborg þar sem áhersla verði lögð á fjölbreyttari námsleiðir.
● Auka samvinnu grunnskóla og framhaldsskóla, t.d. með samvinnu skólanna í kennslu
og í valgreinum.
● Fá samtök atvinnulífsins á Suðurlandi til liðs við skólana.
● Skólaþjónusta Árborgar bjóði upp á þjónustu ráðgjafa (e. mentor) sem tengir
skóla/nemendur og atvinnulíf saman. Í þessu felst starfsnám og/eða starfskynningar
fyrir alla nemendur grunnskólanna.
● Setja upp starfsstöðvar í hentugu húsnæði í Árborg, nokkurs konar fjölsmiðju sem allir
skólarnir geta nýtt sér sameiginlega.
Mikilvægt er að hefja þessa vinnu sem fyrst. Að námsframboð verði aukið í grunnskólunum
með áherslu á iðn-, verk- og tæknigreinar. Að samstarf grunn- og framhaldsskóla verði eflt
með þarfir nemenda að leiðarljósi.
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General introduction
The Árborg community is in the South part of Iceland, about 60 km from the capital Reykjavik. The
community is located in one of the largest agricultural regions of the country and the economy is
largely related to agricultural industry, construction industry and services. Tourism has also become a
fast growing industry, because of the many scenic and natural wonders. The region also produces the
highest electricity generation in Iceland.
In Árborg we have three Compulsory Schools, Vallaskóli (the School of the field), Sunnulækjarskóli
(the Sunbrookschool) and Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri (BES) (the Compulsory School in
Eyrarbakki and Stokkseyri). Árborg consists of three villages and the countryside that lies between
them. According to population figures from February the 1st 2016, residents were 8221, of which
about 1270 are students of Compulsory School, 6-16 years in the 1st to 10th grade. The distribution
of the population and the compulsory students is as follows:
The population of Selfoss is 6915 with two Compulsory Schools; Vallaskóli with about 540 students
in 1st-10th grade and Sunnulækjarskóli with about 570 students in 1st-10th grade. In Eyrarbakki, the
population is 526 but 485 people live in Stokkseyri. The combined Compulsory School for Eyrarbakki
and Stokkseyri is operateded in two establishments, BES, 1st - 6th grade in Stokkseyri with 100
students and 7th-10th grade at Eyrarbakki with 60 students. These three schools serve students from
the rural area named Sandvíkurbyggð where 295 residents live. Good cooperation is between schools
and the Management of Education which is located in the City Hall of Árborg in Selfoss.
With the legislation in Iceland for the Compulsory School Act 91/2008 and the Upper-Secondary
School Act 92/2008 and following issuance of Main Curriculum in 2011, an increased emphasis was
given to strengthening the ties between employment and education. The Compulsory Schools in
Árborg have been implementing this new thinking by developing ways to increase and establish this
connection. The new Act includes ensuring that all pupils should have access to guidance and
counselling from a certified guidance counsellor.
Plans on educational and vocational counselling in Compulsory Schools with an emphasis on tuition
about education and jobs, is done in good collaboration of the management of each school, general
teachers, special education teachers and counsellors in educational and vocational guidance.

Educational and vocational guidance
Educational and vocational guidance should be all in one preventative, supportive and informative.
The brochure "Educational and Vocational Guidance in Iceland", published by the Euro Guidance,
describes what the role of educational and vocational counsellors in Iceland consists of. The brochure
is first and foremost intended for foreign educational and vocational counsellors and can be used by
their Icelandic colleagues to introduce their profession abroad.
The guidance includes personal counselling and support, group counselling and/or teaching in
class. In Árborg, educational and vocational counselling is a part of the syllabus for students in 8th 10th grade. The counselling aims to prepare students for further education and employment after
graduation. In 8th and 9th grade, the guidance takes place in the classroom. We intend to provide
different types of guidance/training, such as organising visits to workplaces and arrange job
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presentations which is a part of the 10th grade syllabus. In 10th grade we work with interest, values
and self-knowledge. Students are invited to take an interest inventory based on Holland’s theory
(1997) where vocational interest and work environment are matched.
Students learn about college and the labour market. They learn how to make CVs and prepare for
job interviews etc. Counselling also consists of personal interviews, analysis and support along with
an interview follow-up. The counsellors try to find solutions for students' problems which are often
based on supporting their indentity and self-esteem. The counsellors also provide information and
advice on studies in secondary schools.

The role of special teachers and school principals
Students dealing with learning difficulties and problems with behavior and/or school attendance, get
support or guidance in school. There, the school staff tries to find appropriate solutions or resources
to deal with their problems. Educational and vocational counsellors are also working on student
cases, in good cooperation with special teachers and school principals. Each case is always treated in
consultation with parents and school principals. Discussion takes place in teams and decisions are
made there by team members concerning resources or solutions. As an example, students in 9th and
10th grade get an offer to take a part in vocational training for one or two days in a week. The
purpose here is to raise students’ confidence and get them to believe in their own abilities. Still, this
option suffers from lack of individuals (mentors combining school and work) taking care of
students’ internships. This is the reason why we should collaborate even more with the labour
market in forming a more holistic education, so it would sound feasible in the minds of the
individuals involved.

Optional subjects, outdoor education and skills
In 8th to 10th grade, students can choose one third part of their study. In addition to various
optional subject which are available in primary center, they can choose art and craft, home science,
textile, carpenting, music, dance, sports and working with rescue teams.
In Sunnulækjarskóli, 9th and 10th grade students, can choose a way in their study, we call
Starfalækur (Practicebrook). They have got 80 minutes twice a week. 95% of students in this group
are boys who have some learning difficulties. The aim of Starfalækur is to introduce the labour
market in Árborg, visit companies and organizations in Árborg, promote jobs according to interest
and finding strengths and values.
In Vallaskóli, one of the choices for students is called ”apprenticeships”. That is similar to
Starfalækur except it is available for all students in 9th and 10th grades for 80 minutes once a week.
Outdoor education and skills is a part of the art and crafts in the 4th - 7th grade in Elementary
school along with 5 other art and crafts subjects whicho are home economics, textile, construction,
music education and dance. Each lesson is 2x 40min. once a week, 12 time period. Students get to
know all of these disciplines across the academic year. We practiced social and communication skills
through play where the focus is on integration of subjects, for example, Icelandic, English,
mathematics and science. The lessons take places around the playground and local enviroment.
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Kind regards from Iceland
and thanks for your greeting

Jóhanna Einarsdóttir - Educational and Vocational Counselling and Guidance
Klara Öfjörð - Outdoor and Occupational Teacher
Olga Sveinbjörnsdóttir - Educational and Vocational Counselling and Guidance
Sigríður Pálsdóttir - Special Teacher
Sædís Ósk Harðardóttir - Head of Special Education
Þorvaldur Halldór Gunnarsson - Head of Department for 13-16 years old students
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