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SIGRÚN KRISTÍN MAGNÚSDÓTTIR 

N O R R Æ N T  T E N G S L A N E T  U M  N Á M 
F U L L O R Ð I N N A

F J Ö L Þ Æ T T  S T A R F S E M I

Í móðurneti NVL sitja fulltrúar frá öllum norrænu löndunum 

auk tengiliða frá Færeyjum, Grænlandi og Álandi ásamt fram-

kvæmdastjóra, verkefnastjóra og vefstjóra. Auk þess starf-

rækir NVL fjölda annarra tengslaneta undir stjórn og ábyrgð 

fulltrúa landanna. Þessi undirnet eru tengslanet sérfræðinga 

og vinnuhópa sem spanna vítt svið, allt frá læsi, menntun 

fanga, raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf, færni til fram-

tíðar og net til að efla færni kennara sem kenna fullorðnum 

og síðast en ekki síst net um beitingu upplýsingatækni í 

námi og kennslu fullorðinna sem heitir DISTANS. Netin eru 

ýmist viðvarandi, eins og DISTANS og sérfræðingahóparnir 

um náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat, eða tímabundin 

eins og færniþróun í atvinnulífinu og raunfærnimat í alþýðu-

fræðslu. NVL hvetur til samræðu á milli aðstandenda ólíkra 

tengslaneta, kemur á nýjum netum og eflir framlag þeirra til 

norræns samstarfs.

N Ý T T  T E N G S L A N E T

Fulltrúi Íslands ber ábyrgð á nýju tengslaneti um færniþróun 

í atvinnulífinu. Netið er skipað fulltrúum vinnumarkaðarins, 

samtökum atvinnurekenda og launþega. Hlutverk netsins 

er jöfnum höndum að huga að tækifærum til færnieflingar 

og eins hindrunum fyrir færnieflingu í atvinnulífinu til fram-

tíðar, sem og samspili atvinnulífs og skóla á sviðinu. Fjögurra 

manna stýrihópur fer fyrir netinu, skipuleggur starfið og fylgir 

því eftir. Mikill áhugi og vilji er til samstarfs innan netsins 

sem hefur haldið tvo fundi árið 2015. Sá fyrri var haldinn 

dagana 18.–20. mars í Køge í Danmörku, annar í Malmey í 

Svíþjóð dagana 17. og 18. september og sá þriðji er áætlaður 

í Kaupmannahöfn um miðjan desember. Stýrihópur verk-

efnisins hefur hist þrisvar, þann 26. febrúar í Gautaborg, 24. 

ágúst í Kaupmannahöfn og 10. september í Ósló. 

1 0  Á R A  A F M Æ L I  N V L

NVL var komið á laggirnar árið 2005 og því var kærkomið til-

efni til þess að fagna tíu ára starfsemi með hátíðarráðstefnu 

í ár. Þann 8. september síðastliðinn var meðlimum í nýjum 

og gömlum tengslanetum, aðstandendum og öðrum velunn-

urum boðið til „jubileums“ á Bristol hótelinu í Ósló. Hátt á 

annað hundrað manns mættu til leiks, hlýddu á erindi og 

tóku þátt í umræðum. Dagfinn Høybråten framkvæmdastjóri 

Norrænu ráðherranefndarinnar hélt opnunarerindi og óskaði 

NVL til hamingju með daginn og árangurinn af starfinu. Við 

tók stutt ávarp frá Ginu Lund, framkvæmdastjóra VOX í Nor-

egi en þar er aðalskrifstofa NVL vistuð. Aðalfyrirlesarar voru 

Prijo Lahdenperä, prófessor við Mälardalens högskola í Sví-

þjóð og Steen Napper Larsen, lektor við Aarhus Universitet. 

Þau ræddu um ólíkar aðferðir og nálgun á námi og kennslu 

NVL (norrænt tengslanet um nám fullorðinna) er áætlun á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem lögð 

er áhersla á nýsköpun, miðlun og árangur á sviði fullorðinsfræðslu. Netið var í upphafi í flokki verkefna en frá 

og með árinu 2015 telst það til áætlana til jafns við Nordplus menntaáætlunina. FA hefur vistað NVL á Íslandi frá 

upphafi. Samningur er í gildi til loka ársins 2017 og er greinahöfundur fulltrúi Íslands í tengslanetinu. 

Dagfinn Høybråten, framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar opnar 

hátíðarráðstefnu NVL í Osló 8. September 2015.
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fyrir fullorðna íbúa á Norðurlöndum. Að erindunum loknum 

tóku við pallborðsumræður með fyrirlesurum og fulltrúum 

í netum. Eftir hádegisverð buðu undirnet og hópar upp á 

kynningar á starfinu á markaðstorgi. Dagskránni lauk með 

kynningu á framtíðarsýn Evrópu fyrir nám fullorðinna sem 

Gina Ebner, framkvæmdastjóri EAEA, Evrópusamtökum full-

orðinsfræðsluaðila hélt. Í tengslum við hátíðina var tímarit 

NVL DIALOG gefið út á prenti. Í ritinu eru fjölmargar áhuga-

verðar greinar um starf NVL og fræðslu fullorðinna. Ritið er 

einnig hægt að nálgast á slóðinni: http://issuu.com/nvlnor-

dvux/docs/dialog_2015_www/1?e=13958244/30544479 

Á mynd 1 má sjá yfirlit yfir starfsemi NVL síðastliðin 10 

ár. 

NVL móðurnetið hefur á árinu 2015 haldið þrjá sam-

eiginlega fundi; 4. febrúar 2015 í Kaupmannahöfn; 28. og 

29. júní á Borgundarhólmi; og 9. september í Ósló. Fulltrúi 

Íslands sótti þá alla. Fundinn í Kaupmannahöfn í febrúar sátu 

einnig stjórnendur þeirra stofnana sem vista NVL á Norður-

löndunum, auk fulltrúa landanna í sérstökum verkefnum sem 

lúta að fræðslu fullorðinna á vegum Evrópusambandsins. 

Auk þess hefur fulltrúinn tekið þátt í 5 veffundum NVL og 

sent fréttir um fullorðinsfræðslu á Íslandi í 10 fréttabréfum 

sem berast rúmlega tvö þúsund áskrifendum einu sinni í 

mánuði, alla mánuði ársins nema júlí. Þann 11. júní tók 

fulltrúinn þátt í Fundi fólksins í Norræna húsinu í Reykjavík 

og stýrði umræðum um fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum 

ásamt alþingismönnunum Katrínu Jakobsdóttur og Valgerði 

Gunnarsdóttur.

Þröstur Haraldsson er fulltrúi Íslands í ritstjórn NVL 

fyrir veftímaritið DialogWeb. Hann skrifaði greinar í ritið og 

miðlaði upplýsingum um það sem efst er á baugi og varðar 

fræðslu fullorðinna á Íslandi. 

S T A R F I Ð  Á  Í S L A N D I

Starfsemi NVL á Íslandi 2015 hófst með hefðbundnum hætti 

á fundi allra sem sitja fyrir Íslands hönd í ólíkum undirnetum 

og hópum. Nálægt 20 manns mættu til fundarins sem hald-

inn var á Nauthóli í Reykjavík þann 18. febrúar. Þar voru 

verkefnin fram undan útskýrð og rædd og hugmyndir að 

Tölfræði yfir fundi
Súlurnar sýna fjölda þátttakenda og málefna á fundum NVL
NVL hefur haldið 81 fund og fjallað um 655 dagskrárliði
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Mynd 1 – Tölur úr starfi NVL.
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nýjum verkefnum lagðar fram. Sérstakir gestir fundarins voru 

Antra Carlsen, framkvæmdastjóri NVL og Johanni Larjenko 

vefstjóri. 

Þá hafa á árinu hafa verið haldnir margir fundir til undir-

búnings þriggja ráðstefna á haustdögum 2015. Fyrsta ráð-

stefnan var í samstarfi við verkefni NVL um kennslufræði 

sjálfbærrar þróunar og Landvernd og var haldin 10. október í 

Norræna húsinu í Reykjavík undir yfirskriftinni Sjálfbærni og 

menntun. Þar fóru fram umræður með nýstárlegu formi og 

voru þar kynntar niðurstöður norræns tilraunaverkefnis um 

sjálfbærni og menntun. Þar var jafnframt fjallað um færar 

leiðir norrænna þjóða til að efla framkvæmd hnattrænnar 

áætlunar um menntun til að efla þekkingu á sjálfbærni, 

(Global Action Programme on Education for Sustainable 

Development, GAP) á Norðurlöndunum. Þátttakendum gafst 

tækifæri til þess að kynnast áskorunum sem blasa við á Norð-

urlöndunum á sviðinu og fjalla um þær aðgerðir sem hægt er 

að grípa til, til þess að takast á við áskoranirnar. Nokkur örer-

indi um aðferðir sem hafa verið notaðar voru flutt. Susanne 

Leegaard, frumkvöðull, Tove Holm, deildarstjóri við SYKLI 

umhverfisfræðiskólann í Finnlandi Stephen Gough, prófessor 

í umhverfis- og samfélagsfræði við háskólann í Bath, í Eng-

landi og Jeppe Læssøe, prófessor við menntavísindasvið 

Háskólans í Árósum í Danmörku. Á fimmta tug þátttakenda 

lagði sitt af mörkum við umræðurnar. Ráðstefnunni lauk með 

heimsfrumsýningu á nýrri heimildamynd Josh Fox um þau 

áhrif sem einstaklingar geta haft í baráttunni fyrir sjálfbærni 

og friði. Josh Fox hlaut styrk frá Lennon Ono sjóðnum fyrir 

gerð myndarinnar. 

Gríðarlegur áhugi var fyrir annarri ráðstefnunni, Færni til 

framtíðar – mótun starfsferils, sem haldin var á degi náms- 

og starfsráðgjafa, 30. Október, á Grand hótel Reykjavík 

í samstarfi FA og NVL við Félag náms- og starfsráðgjafa á 

Íslandi, Euroguidance og Rannís. Rúmlega 170 manns sóttu 

ráðstefnuna, og var meginþemað starfsfræðsla og náms- og 

starfsráðgjöf. Dagskráin hófst með ávarpi Illuga Gunnars-

sonar menntamálaráðherra, sem meðal annars fjallaði um 

mikilvægt hlutverk náms- og starfsráðgjafar við að aðstoða 

fólk sem stendur á krossgötum við val á námi eða starfi. Þá 

flutti Bo Klindt Poulsen fyrirlestur um norræna túlkun á hug-

takinu leikni í þróun starfsferils (e. Career Management skills 

og kynnti rit NVL og ELGPN um það. Guðrún Birna Kjartans-

Hluti af tímalínu með myndum úr starfsemi NVL sl. 10 ár.
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dóttir fjallaði um vinnu sem fram hefur farið í tengslum við 

stefnumótun um náms- og starfsráðgjöf á Íslandi. Skýrslu 

byggða á þeirri vinnu má finna á vef mennta- og menn-

ingarmálaráðuneytisins. Ráðstefnunni lauk með pallborðs-

umræðum, þar sem náms-og starfsráðgjafar af öllum skóla-

stigum og úti í atvinnulífinu deildu reynslu sinni úr starfi.

Þriðja og síðasta ráðstefnan verður haldin þann 10. 

desember næstkomandi, undir yfirskriftinni Kennum þeim 

að læra, í samstarfi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

Ský, 3F, Tölvu- og verkfræðiþjónustuna og DISTANS fjar-

kennslunet NVL. Hún verður einnig á Grand hótel Reykjavík. 

Þar verður fjallað um notkun upplýsingatækni til að auka 

árangur nemenda og hjálpa þeim að verða sjálfstæðir náms-

menn.

U M  H Ö F U N D I N N

Sigrún Kristín Magnúsdóttir er sérfræðingur hjá Fræðslu-

miðstöð atvinnulífsins. Hún er ritstjóri Gáttar, stýrir við-

burðum á vegum FA og er fulltrúi Íslands í NVL, norræna 

tengslanetinu um nám fullorðinna. Sigrún Kristín hefur lokið 

BA-prófi frá Háskóla Íslands í norsku, tónlistarfræðum og 

heimspeki, MSc-prófi í stjórnsýslu frá  University of Massa-

chusetts og kennsluréttindi frá Kennaraháskóla Íslands. Hún 

hefur sinnt ýmsum störfum við menntun og fræðslu fullorð-

inna í nær þrjá áratugi, sem framkvæmdastjóri fræðsluráðs 

hótel- og veitingagreina og kennslustjóri Hótel- og matvæla-

skólans í MK og Listaháskóla Íslands.

Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra setur ráðstefnuna Færni til framtíðar 30 október 2015.




