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Fullorðinsfræðsla er svið sem nýtur forgangs í samstarfi Norðurlandanna. Á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar
eru tvö umfangsmikil verkefni á sviðinu, annars vegar starfsemi Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna, NVL,
og hins vegar styrkjaáætlunin Nordplus Voksen sem er sérstaklega ætluð til fullorðinsfræðsluverkefna. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur fóstrað NVL á Íslandi í þau tæpu þrjú ár sem netið hefur verið starfrækt. Árið 2007
hafa Finnar gegnt formennsku í Norðurlandasamstarfinu og mótað áherslur í starfinu og þeir hafa undirstrikað
mikilvægi ráðgjafar fyrir fullorðna. Í þessari grein verður helstu verkefnum NVL á Íslandi lýst sem og þátttöku í
starfi netsins. Tveir hópar hafa verið undir umsjón fulltrúa Íslands, þankabanki og fjarkennsluhópurinn DISTANS.
Athygli er vakin á því að annars staðar í ritinu er samantekt á skýrslu þankabankans um færni til framtíðar.

S tarfsemin
Starfsemi NVL verður að teljast nýjung, formið byggist á
því að einn fulltrúi frá hverju landi sinnir verkefnum því
tengdu í hálfu starfi en fulltrúar frá sjálfstjórnarsvæðunum
Álandi, Færeyjum og Grænlandi í 30% starfshlutfalli. Fulltrúarnir hittast á 4–5 fundum á hverju ári. Reynt er að
tengja fundina norrænum viðburðum eins og formennskuráðstefnu Finna um menntun, atvinnulíf og vellíðan sem
haldin var á Hanaholmen dagana 15.-18. október. Þess á
milli funda fulltrúar reglulega á sýndarskrifstofunni á netinu annan hvern mánudag, alla mánuði ársins nema júlí.
Meðal þeirra verkefna, sem fulltrúum landanna ber enn
fremur að sjá um, er að skipuleggja og halda viðburði,
undirbúa fundi þeirra tengslaneta sem þeir bera ábyrgð á,
taka saman yfirlit yfir árangur í skýrslum um starfsemi og
fjölda þátttakenda í öllum viðburðunum á þeirra vegum
og síðast en ekki síst að safna og miðla upplýsingum af
ýmsu tagi.

Mynd 1. Heimasíða NVL, http://www.nordvux.net/
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NVL heldur úti öflugri heimasíðu, www.Nordvux.net.

gerast áskrifandi að hvoru tveggja. Hafi lesendur áhuga

Þar eru upplýsingar um hvaðeina viðvíkjandi fullorðins-

á að koma á framfæri fréttum í fréttabréfið eða skrifa

fræðslu auk upplýsinga um starfsemi NVL og vinnuhópa

greinar í DialogWeb er þeim bent á að hafa samband við

á þeirra vegum. Hægt er að leita að efni eftir leitarorðum

Önnu Vilborgu Einarsdóttur, netfang anna (hjá) frae.is.

á prentuðu formi. Á http://www.nordvux.net/ er hægt að

á öllum Norðurlandamálunum og ensku. Þar er einnig að
finna bæði rafrænt fréttabréf NVL og tímaritið DialogWeb.
Fréttabréfið er á finnsku og íslensku og ein útgáfa er á

V ettvangur

dönsku, norsku eða sænsku. Það kemur út ellefu sinnum á

Með sanni má fullyrða að starfsemi netsins hafi eflst

ári; fulltrúar landanna safna og miðla fréttum hver frá sínu

með hverju árinu sem líður. Fleiri og stærri viðburðir eru

landi. DialogWeb kemur út átta sinnum á ári á rafrænu

haldnir á vegum þess nú en á fyrsta árinu. Hér á Íslandi
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hefur til dæmis verið haldin ein stór norræn ráðstefna og

ráðstefnuna Learning in the Workplace, um notkun upp-

tvær námsstefnur á árinu 2007. Nánari umfjöllun um þær

lýsingatækni við fræðslu á vinnustöðum í Kaupmannahöfn

fylgir hér á eftir. NVL nær til æ fleiri sviða, jafnt óformlegu

dagana 24. og 25. maí 2007. Ráðstefnan var haldin í sam-

fullorðinsfræðslunnar, alþýðufræðslunnar, lýðskóla, sem

starfi við fjölmarga aðila, s.s. danska vísindaráðuneytið,

fulltrúa formlegra fræðsluaðila, sérkennsluaðila, starf-

Nordflex-verkefnið og félög um notkun upplýsingatækni í

menntaskóla og háskóla og síðast en ekki síst til fulltrúa

fræðslustarfi á öllum Norðurlöndunum. Nærri 140 manns

atvinnulífsins, bæði stéttarfélaga, samtaka og fyrirtækja.

sóttu ráðstefnuna; kynningar og skýrsla um ráðstefnuna

Á mynd 2 er yfirlit yfir fjölda þátttakenda í ýmsum

var vistuð sem Wikivefur og þar fór einnig fram mat á

viðburðum á vegum netsins á árunum 2005 og 2006. Ljóst

ráðstefnunni. Niðurstöður lágu fyrir áður en ráðstefnunni

er að umtalsverð fjölgun hefur orðið á þátttakendum frá

lauk. Slóð ráðstefnunnar er http://distans.wetpaint.com/

öllum Norðurlöndunum.

Mynd 2. Fjöldi þátttakenda eftir löndum árin 2005
og 2006
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Kennaraháskóla Danmerkur. Hann flutti erindi sem hann
nefndi Workplace guidance. Dr. Peter Plant er heimskunnur frumkvöðull á sviði náms- og starfsráðgjafar. Hann
er virkur bæði í norrænu og evrópsku samstarfi á sviðinu

NVL á Íslandi heldur utan um tvö tengslanet: Þankabanka

og þróun á menntun náms- og starfsráðgjafa. Greinar eftir

um færni til framtíðar og fjarkennslunetið DISTANS.

hann hafa birst í fjölda tímarita.

Þan k aban k i um færni til
framtíðar

sinni af náms- og starfsráðgjöf á vinnustað. Guðmunda

Þankabankinn hefur haldið þrjá fundi og lýkur störfum

lífinu. Guðmunda kynnti DVD-disk um efnið. Ragnhildur

á árinu. Skýrsla með niðurstöðum vinnunnar hefur verið

Zoëga, Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, sagði frá Nor-

gefin út og fulltrúarnir hafa kynnt hana með námsstefnum

dplus Voksen sem er styrkjaáætlun Norrænu ráherra-

á Norðurlöndunum öllum auk þess sem haldin var sérstök

nefndarinnar fyrir fullorðinsfræðslu. Emil Björnsson, Þekk-

námsstefna á Álandi og var hún einnig ætluð sænskumæl-

ingarneti Austurlands, sagði frá reynslu sinni af þátttöku

andi Finnum. Umfjöllun um skýrsluna og samantekt skýrsl-

í verkefni sem styrkt var af Nordplus Voksen. Sigrún Kr.

unnar á íslensku er birt annars staðar í ritinu.

Magnúsdóttir, fulltrúi Íslands í NVL, lýsti því hvernig finna

Valgeir Blöndal Magnússon, Símey, sagði frá reynslu

DISTANS, tengslanet um fjarkennslu og notkun upplýsingatækni við fræðslu.
Hópurinn hefur hist á fjórum fundum á árinu og þar að
auki haldið fjölmarga fjarfundi. Hópurinn undirbjó og hélt
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Kristinsdóttir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sagði frá
norrænu verkefni um lestrar- og ritstuðning í atvinnu-

má samstarfsaðila í Nordplus Voksen-verkefni. Ingibjörg
E. Guðmundsdóttir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, tók
saman efni ráðstefnunnar og sleit ráðstefnunni. Um 50
manns sóttu ráðstefnuna.
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Mynd 4. Þátttakendur á norrænni ráðstefnu um raunfærnimat í maí 2007.

N o rræn ráðstefna um raun færnimat i R ey k j aví k

frá OECD, Patrick Werquin, og sagði frá þróun mála í 27
löndum víða um heim. Að lokum voru kynnt þrjú íslensk
tilraunaverkefni um mat á raunfærni.

FA, NVL á Íslandi og sérfræðingahópur NVL um raunfærnimat héldu norræna ráðstefnu 4. maí um mat á raunfærni,
reynsluna í Evrópu og þróunina á Íslandi.
Ráðstefnuna sóttu rúmlega 70 manns. Fyrir hádegi

N ámsstefna um F ærni til
framtíðar

voru fluttir fyrirlestrar og unnið í málstofum; sérfræðingar

Þann 25. október 2007 kynnti þankabankinn skýrslu sína á

frá Norðurlöndunum öllum greindu frá stöðunni hver í sínu

námsstefnu sem haldin var á Grand hótel. Fulltrúar þanka-

landi og gáfu dæmi um fyrirmyndaraðferðir. Eftir hádegi

bankans, þau Kristín Ástgeirsdóttir og Harry Bjerkeng frá

kynnti Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir tillögur Fræðslu-

Noregi kynntu skýrsluna og niðurstöður hennar. Að lok-

miðstöðvar atvinnulífsins til menntamálaráðuneytisins um

inni kynningunni fóru fram líflegar pallborðsumræður.

tilhögun raunfærnimats á Íslandi. Þá kom sérfræðingur

Mynd 3. Í pallborði sátu Guðrún Eyjólfsdóttir, SA, Soffía Gísladóttir, Símey, Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, Anna María Pétursdóttir,
Vífilfelli, Gylfi Arnbjörnsson, ASÍ, Baldur Gíslason, Iðnskólanum í Reykjavík, og Guðbjartur Hannesson, þingmaður Samfylkingar.
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B reytingar

A bstract

Að lokum má geta þess að þann 1. nóvember 2007 lét

Adult education has been given priority in Nordic coop-

undirrituð af starfi fulltrúa Íslands í NVL vegna flutninga

eration. Under the auspices of the Nordic Council of Min-

frá Íslandi. Við af henni tók Anna Vilborg Einarsdóttir,

isters there are two comprehensive projects in this field:

starfsmaður FA, anna (hjá) frae.is. Um leið og ég þakka

firstly the Nordic network (NVL), and secondly the schol-

öllum sem lagt hafa sitt af mörkum við verkefni á vegum

arship plan Nord plus voksen which is specifically aimed

NVL fyrir einstaklega ánægjulegt og árangursríkt samstarf

at adult education projects. The FA Centre has hosted

á Íslandi óska ég Önnu velfarnaðar í starfi.

the NVL in Iceland for the three years that it has been
run. In 2007 Finland has chaired the Nordic cooperation

UM HÖFUNDINN

and highlighted future plans, especially the importance

Sigrún Kr. Magnúsdóttir starfaði sem sérfræðingur hjá

tion of the main projects of NVL in Iceland as well as our

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Hún var ritstjóri Gáttar og

participation in the activities of the network. It should be

fulltrúi Íslands í norrænu tengslaneti um nám fullorðinna.

pointed out that elsewhere in this paper there is a special

Sigrún Kristín hefur B.A.-próf frá Háskóla Íslands í norsku,

summary of the report of the think tank on future com-

tón-listarfræðum og heimspeki, M.sc.-próf í stjórnsýslu og

petencies, but the Icelandic member has been in charge

ferðaþjónustu frá University of Massachusetts og kennslu-

of this work.

réttindi frá Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur sinnt ýmsum
störfum við menntun og fræðslu fullorðinna frá 1987, sem
framkvæmdastjóri fræðsluráðs hótel- og veitingagreina
og kennslustjóri Hótel- og matvælaskólans í MK og
Listaháskóla Íslands. Sigrún Kristín hefur einnig þýtt
margar bækur, bæði kennslubækur og bókmenntaverk.
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of counselling for adults. In this article there is a descrip-

