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N o rrænt t e ngslan e t um nám
full o rðinna
Nám fullorðinna nýtur forgangs í norrænu samstarfi og fer Norræna tengslanetið um nám fullorðinna (NVL) með
framkvæmd á því sviði. NVL er áætlun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem lögð er áhersla á nýsköpun,
miðlun og árangur á sviði fullorðinsfræðslu. NVL hvetur til samræðu á milli aðstandenda ólíkra tengslaneta,
kemur á nýjum netum og eflir framlag þeirra til norræns samstarfs. Höfuðstöðvar verkefnisins eru hjá VOX, norsku
fullorðinsfræðslustofnuninni og framkvæmdastjóri þess er Antra Carlsen. Mennta- og menningarmálaráðuneytið
hefur falið Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) að vista NVL á Íslandi en FA hefur verið umsjónaraðili fyrir hönd
Íslands frá árinu 2005. Höfundur er fulltrúi Íslands í tengslanetinu í hálfu starfi.

Úr v e rk e fni í áætlun

og gerð notendavænni. Auk upplýsinga um starfsemi NVL er

NVL hefur fram til þessa verið rekið sem fjögurra ára verkefni

fræðslu. Þröstur Haraldsson blaðamaður er fulltrúi Íslands í

og átti yfirstandandi samningstímabili að ljúka 31. desember

ritstjórn þess. NVL gefur jafnframt út fréttabréf sem sent er

2016. Á fundi sínum í september 2014 ákvað EK-U, emb-

út til áskrifenda ellefu sinnum á ári. Það er í þremur útgáfum,

ættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar (NMR) um

á finnsku, íslensku og skandinavísku málunum (dönsku,

menntun, að breyta NVL úr verkefni í áætlun. Með þessari

norsku og sænsku).

þar einnig að finna DialogWeb, rafrænt tímarit um fullorðins-

ákvörðun fær NVL sömu stöðu og Nordplus-áætlunin. Um
leið breytist samningur um fjármögnun úr fjórum árum í
fimm. Núverandi samningur hefur því verið framlengdur og
gildir til loka árs 2017.

N ý r vinnuh ó pur í un d ir b ú n ingi

NVL-móðurnetið, sem í eru fulltrúar frá öllum norrænu

Fulltrúi Íslands vinnur nú að stofnun nýs tengslanets um

löndunum (vinna fyrir NVL í hálfu starfi) auk tengiliða frá

færniþróun í atvinnulífinu. Netið verður skipað aðilum vinnu-

Færeyjum, Grænlandi og Álandi, framkvæmdastjóra, verk-

markaðarins og hlutverk þess verður að meta þörfina fyrir

efnastjóra og vefstjóra, hittist á fundum fjórum sinnum á ári.

endurskoðun á skýrslu norræna þankabankans um færni til

Á milli eru haldnir veffundir og öll skjöl og önnur gögn eru

framtíðar sem og samspili atvinnulífs og skóla. Leitað hefur

vistuð á sameiginlegri rafrænni skrifstofu. Síðan 2005 hefur

verið til samstarfsaðila í löndunum öllum og hefur verkefnið

NVL stofnað til fjölmargra nýrra undirneta á afar ólíkum

fengið jákvæðar undirtektir og áhugi á samstarfi verið stað-

sviðum. Þar á meðal um menntun fanga, læsi, fjarkennslu,

festur.

raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf, færni til framtíðar
og net til að efla færni kennara sem kenna fullorðnum. Það
síðasttalda hefur kortlagt kröfur sem gerðar eru til menntunar kennara sem kenna fullorðnum og greint hvernig hægt
er að efla nýsköpun og frumkvöðlahugsun. Nú er einnig
unnið að tilraunaverkefni þar sem kennarar sem kenna full-

Árið 2014 gegna Íslendingar formensku í Norrænu ráðherra-

orðunum fræðast um kennsluaðferðir sjálfbærni. Á þeim

nefndinni. Af því tilefni óskaði EK-U eftir aðkomu NVL að

tæpu tíu árum, sem NVL hefur verið starfrækt, hafa rúmlega

skipulagi og framkvæmd norrænnar formennskuráðstefnu um

150 manns tekið þátt í ýmsum vinnuhópum og netum og

fullorðinsfræðslu á Íslandi í júní. Ráðstefnan var liður í verkefni

nær tvö hundruð stofnanir, fyrirtæki og félög hafa komið að

NMR um sjálfbæra þróun og formennskuáætlun Íslendinga og

samstarfi við NVL.

veitti NMR styrk til ráðstefnunnar. Jafnframt fékk NVL mennta-

Á síðasta ári var heimasíða NVL, www.nvl.org, uppfærð
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Ráðstefnan, sem bar yfirskriftina Norrænar brýr í ævi-

menntun, var haldin í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu
í Reykjavík dagana 10. og 11. júní sl. og sóttu hana 220
manns hvaðanæva af Norðurlöndum.
Meginþema ráðstefnunnar Norrænar brýr í ævimenntun
fjallaði um tengsl á milli hugmynda, fræða og framkvæmdar
þvert á fagsvið. Rík áhersla var á samstarf á milli ólíkra geira,
vinnumarkaðar, fræðsluaðila og fræðimanna. Í átta samstæðum vinnustofum var gerð grein fyrir ólíkum útfærslum
á tengslum bæði með fræðilegum erindum og raundæmum.
Þá var Biophiliu-verkefni Bjarkar Guðmundsdóttur gerð sérstök skil á ráðstefnunni.

Góð stemning á ráðstefnu í Hörpu.

U ppl ý singar frá ráðst e fnunni
Vinna við skjalfestingu hófst snemma í undirbúningsferlinu.
Ráðstefnunni var helguð sér síða á vef NVL, www.nvl.org, og
áberandi stað á forsíðunni. Allir viðburðir í aðdraganda ráðstefnunnar voru skjalfestir, þar á meðal fjórar vefstofur sem
Distans-fjarkennslunetið stóð fyrir. Meðan á ráðstefnunni
stóð voru sendar myndir og umfjöllun á Storify og Twitter,
auk þess voru allir fyrirlestrar á sameinuðum fundi teknir
upp á vídeó. Allar nánari upplýsingar um aðalfyrirlesara,
vinnustofur, námsheimsóknir og aðra viðburði, sem tengdust
ráðstefnunni, eru aðgengilegar á vef NVL, www.nvl.org og
upptökur á fyrirlesurum í sameinuðum fundi er hægt að sjá á

Kokkurinn sunginn hástöfum í hópefli í Björtuloftum.

slóðinni: http://www.nordvux.net/nordiske-broer-2014.
Við opnun 66. þings Norðurlandaráðs, sem fram fór í
Stokkhólmi í október 2014, sagði Helle Torning Schmidt, forsætisráðherra Dana, að margir teldu að menntun væri grunn-

U m höfun d inn

stoð norrænnar velferðar. Á þinginu var einnig samþykkt

Sigrún Kristín Magnúsdóttir starfar sem sérfræðingur

stefna um stöðu Norðurlandanna í alheimssamfélaginu. Í

hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Hún er ritstjóri Gáttar og

stefnunni eru fimm meginsvið: norræna líkanið, Norður-

fulltrúi Íslands í norrænu tengslaneti um nám fullorðinna,

löndin sem þekkingarsamfélög, norrænn sköpunarkraftur

Sigrún Kristín hefur BA-próf frá Háskóla Íslands í norsku,tón-

auk menningar og náttúru Norðurlandanna. Verkefnin fram

listarfræðum og heimspeki, M.Sc.-próf í stjórnsýslu frá Uni-

undan verða því næg. Fulltrúar og samstarfsaðilar NVL frá

versity of Massachusetts og kennsluréttindi frá Kennarahá-

öllum norrænu löndunum takast á við þau af endurnýjuðum

skóla Íslands. Hún hefur sinnt ýmsum störfum við menntun

kröftum, vel vitandi að styrkur okkar felst meðal annars í því

og fræðslu fullorðinna frá 1987, sem framkvæmdastjóri

að við erum nógu lík til að geta starfað saman en samt nægi-

fræðsluráðs hótel- og veitingagreina og kennslustjóri Hótel-

lega ólík til þess að geta lært hvert af öðru.

og matvælaskólans í MK og síðar Listaháskóla Íslands. Sigrún
Kristín hefur einnig þýtt margar bækur, bæði kennslubækur
og bókmenntaverk.
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