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NORRÆNT TENGSLANET UM NÁM
FULLORÐINNA (NVL)
NVL er skammstöfun sem stendur fyrir

og tengslanetið. Á Íslandi var fundurinn haldinn föstudag-

Nordisk nettverk for voksnes læring,

inn 11. febrúar sl. á Nordica-hótelinu. Þangað mættu um

Norrænt tengslanet um nám fullorð-

fimmtíu gestir frá símenntunarmiðstöðvum, fræðslumið-

inna, en það er nafn á nýju samstarfi

stöðvum, námsflokkum, kvöldskólum, framhalds- og

Norðurlandanna

háskólum og ýmsum aðilum sem koma að fræðslu full-

og

sjálfsstjórnar-

svæðanna Álandseyja, Færeyja og

orðinna á Íslandi á einn eða annan hátt.

Grænlands um nám fullorðinna.
Samstarf Norðurlandanna byggist á
sameiginlegum gildum, sameiginlegri

HLUTVERK NETSINS

menningu og sögu og síðast en ekki

NVL á að efla nytsemi norræns samstarfs með því að miðla

síst á sömu viðhorfum til lýðræðis og

þekkingu og reynslu frá Norðurlöndunum fimm og sjálfs-

menntunar. Nám fullorðinna er svið

stjórnarsvæðunum þremur og gera árangurinn af sam-

sem nýtur forgangs í norrænu samstarﬁ. Starfsemi tengsla-

starfinu sýnilegan, á Norðurlöndunum og á grannsvæðun-

netsins byggist á stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar

um í Norðvestur-Rússlandi og Evrópu allri.

Sigrún Kristín Magnúsdóttir

um menntun og rannsóknir og einnig á áætlun stýrihóps
um fullorðinsfræðslu (Styrgruppen för vuxnas lärande,
SVL) og landsins sem fer með formennsku hverju sinni.

TILURÐ NETSINS
Árið 2004 voru gerðar miklar breytingar á norrænu samstarfi á sviði fullorðinsfræðslu. Eftir ítarlega úttekt og mat
á starfi Nordens Folkliga Akademi í Gautaborg var ákveðið
að leggja þá stofnun niður og koma í staðinn á norrænu
tengslaneti, NVL. Í Norræna tengslanetinu eru:

- framkvæmdastjóri og verkefnastjóri á aðalskrifstofunni
í Hässleholm hjá CLF í Svíþjóð í fullu starfi,

- fulltrúar Norðurlandanna fimm, sem sitja í heimalandi
sínu, í hálfu starfi hver,

- samstarfsaðilar

frá hverju sjálfsstjórnarsvæði, í 30%

starfi,

NVL á að:

- vera norrænn samkomustaður,
- efla notagildi norræns samstarfs

með upplýsingum,

tengslum og verkefnum,

- gera

árangurinn af því sýnilegan, miðla reynslu og

stuðla að nýsköpun,

- draga fram norræna sérþekkingu – sýna í hverju við
erum best,

- setja fram drög að stefnu um nám fullorðinna í krafti
reynslu sem hefur þróast og verið prófuð í verkefnum
og með tengslaneti.
Starfsemi tengslanetsins byggist eins og áður hefur komið
fram á stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í menntun
og rannsóknum og einnig á áætlun stýrihóps um fullorðinsfræðslu (SVL) og landsins sem fer með formennsku
hverju sinni. NVL vinnur að eftirfarandi markmiðum:

- ritstjóri heimasíðu NVL, www.nordvux.net í hálfu starfi. - símenntun og þróun raunfærnimats á mismunandi sviðDagleg starfsemi fer fram á sýndarskrifstofu (rafrænni
skrifstofu á Netinu) og heimasíðu.
Fulltrúar landanna voru valdir í nóvember 2004 og þeir
hófu störf þann 1. janúar 2005. Fyrsta verkefnið var að
halda opna fundi í hverju landi til þess að kynna samstarﬁð
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um menntunar og mati á persónulegri og faglegri færni,

- auka gæði og þróun gæðamælinga innan fullorðinsfræðslu,

- þverfaglegu samstarfi til þess að auka samkeppnishæfni
atvinnu- og þjóðlífs,

FULLORÐINSFRÆÐSLA OG STARFSMENNTUN

- þverfaglegu samstarfi í þeim tilgangi að efla persónulegan þroska borgaranna og lýðræðislega þátttöku í
samfélaginu.

Upplýsingamiðlun

Þangað mættu fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum og
sjálfsstjórnarsvæðunum og deildu þekkingu og reynslu
af raunfærnimati. Í framhaldi af ráðstefnunni var ákveðið
að halda þrjár námsstefnur um mismunandi hluta
raunfærnimats. Þann 27. október sl. var í Svíþjóð fjallað
um mat á raunfærni í atvinnulífinu. Þann 3. nóvember sl. í

Mikilvægasta verkefni tengslanetsins er að miðla upp-

Noregi var rætt um mat á persónulegri færni og í Finnandi

lýsingum um verkefni og fyrirmyndar dæmi um fullorðins-

þann 9. nóvember sl. snérust umræður um mat á raunfærni

fræðslu á Norðurlöndunum. Á heimasíðu tengslanetsins á

til styttingar á námi í skólakerfinu. Markmiðið með

slóðinni www.nordvux.net er mikið af upplýsingum. Þar

námsstefnunum var að dýpka umræðurnar um mismunandi

er t.d. yfirlit yfir fullorðinsfræðslu í hverju landi og stöðu

raunfærnimat, þróa aðferðir og tæki og mynda norrænt

raunfærnimats.

tengslanet sérfræðinga um raunfærni. Framundan er
þátttaka NVL í tveimur alþjóðlegum ráðstefnum um
raunfærni sem fara fram dagana 17.–20. nóvember 2005,
annars vegar ráðstefnu um JAVAL verkefnið og hins vegar
ráðstefnu

um þróun raunfærnimats á vegum EAEA í

Lillehammer.
Þá gefur tengslanetið einnig út rafrænt fréttabréf sem
kemur út átta sinnum á ári. Hægt er að gerast áskrifandi

AUKA GÆÐI FULLORÐINSFRÆÐSLU

á heimasíðu tengslanetsins eða með því að hafa samband
við fulltrúa í viðkomandi landi. Netið stendur einnig fyrir

Annað markmið NVL er að auka gæði og þróa gæðaviðmið

útgáfu rafræns tímarits, DialogWeb, og það kemur einnig

í fullorðinsfræðslu. Þetta hyggjumst við gera með því að

út átta sinnum á ári. Auk þess mun koma út rit á pappír

kanna stöðu þessara mála í hverju landi, koma á

einu sinni á ári með úrvali þess sem hefur verið birt í Dia-

landsnefndum um gæðamál og í framhaldi af því norrænum

logWeb það árið. Á heimasíðunni er einnig að finna spjall-

sérfræðingahópi um gæðamál. Hér á landi var haldinn

svæði þar sem hægt verður að halda uppi samræðum.

upplýsingafundur um gæðamál þann 25. ágúst s.l. Þann
fund sóttu hátt á fjórða tug fræðsluaðila, forstöðumenn
símenntunarmiðstöðva og fræðslumiðstöðva og fleiri. Á

SÍMENNTUN OG ÞRÓUN
R A U N F Æ R N I M AT S

næsta ári á svo að halda námsstefnur um gæðamál í
hverju landi. Á þeim á að miðla reynslu og þekkingu um
málaflokkinn á milli landa.

Segja má að stór hluti af starfsemi NVL fyrsta starfsárið
hafi falist í vinnu á sviði símenntunar og við að þróa
raunfærnimat, einkum vegna þess að raunfærnimat og

Þ V E R FA G L E G T S A M S TA R F

færniefling eru ný hugtök sem hafa verið afar áberandi
síðustu misseri í allri umræðu um fullorðinsfræðslu, ekki

Mikil áhersla er lögð á að koma á þverfaglegu samstarfi,

aðeins á Norðurlöndunum heldur einnig um gjörvalla

bæði til þess að auka samkeppnishæfni atvinnu- og þjóð-

Evrópu. Stefnt var að ráðstefnu um þetta efni og snemma

lífs og til að efla persónulegan þroska borgaranna og lýð-

árs hófst undirbúningur að henni. Í byrjun apríl hélt NVL svo

ræðislega þátttöku í samfélaginu.

ráðstefnu um raunfærnimat á Helsingjaeyri í Danmörku.

Fulltrúar landanna hafa skipt með sér verkum og í
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hlut Íslands féll að koma á tengslaneti um fjarkennslu
og þankabanka um framtíðarfærni. Norðurlöndin eru
þekkingarsvæði þar sem möguleikarnir til að þróa
mannauðinn eru miklir. Á Norðurlöndunum eru góð
skilyrði þess að hægt sé að ná þeim markmiðum sem
Evrópuþjóðir hafa sett sér fyrir árið 2010 um að verða
öflugasta þekkingarhagkerfi heims með sjálfbæra þróun
að leiðarljósi.

Fulltrúar í NVL og samstarfsaðilar:
Framkvæmdastjóri

Finnland

Antra Carlsen
tel. +46 451 381343
gsm: +46 70 2255488
fax: +46 451 14256
antra.carlsen@cfl.se
Nationellt centrum för flexibelt lärande
www.cfl.se

Carola Lindholm
tel. +358 50 4330831
fax: +358 9 646504
carola.lindholm@vsy.fi
VSY - Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö /SBO
- Samverkande Bildningsorganisationerna
www.vsy.fi

Verkefnastjóri

Ísland

Kate Sevón
tel. +46 451 381341
fax: +46 451 14256
kate.sevon@cfl.se
Nationellt centrum för flexibelt lärande
www.cfl.se

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
tel. +354 5991407
gsm. +354 8626601
fax: +354 5991401
sigrunm@fraedslumidstod.is
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
www.fraedslumidstod.is

Ritstjóri vefsins
Larry Kärkkäinen
tel. +358 9 45423335
fax: +358 9 45423330
Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskoleförening (SKY-FFF)

Fulltrúar landa:

fax: +45 88889702
mettei@dpu.dk
Danmarks Pedagogiske Universitet
www.dpu.dk
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Áland
Viveca Lindberg
tel. +358 18 21870
fax: +358 18 21871
all@living.aland.fi
Living V&I AB
www.living.aland.fi
Færeyjar
Rói Patursson
tel. +298 311743
fax: +298 319687
roi.paturson@skulin.fo
Føroya Fólkaháskúla
www.skulin.fo/ffh

Noregur
Ellen Stavlund
tel. +47 24148976
fax: +47 22334085
ellen.stavlund@vofo.no
Voksenopplæringsforbundet
www.vofo.no

Danmörk
Mette Iversen
tel. +45 88889884

Samstarfsaðilar á
sjálfsstjórnarsvæðunum

Svíþjóð
Nils Friberg
291 33 Kristianstad
tel. +46 733 135221
fax: +46 44 109360
nils.friberg@kristianstad.se
Väglednings- och lärcentrum i Kristianstad
www.vlc.kristianstad.se

Grænland
Alibak Hard
tel. +299 642466
fax +299 642973
alha@sulisartut.gl
Sulisartut Højskoliat
(Arbejderhøjskolen)
www.sulisartut.gl

