2020-1-FR01-KA202-080504 VET4Change
Ferðasaga, Slóvenía 9. - 13. maí 2022
VET4Change - vefsíða verkefnisins hjá MFR.
https://europe.mfr.fr/en/category/vet-4-change/
Þessi ferðasaga er aðallega skrifuð til að sá sem fór muni meira eftir ferðinni, hvað var gert
og rætt og hvernig hlutirnir gengu. Ef einhver annar skoðar þetta, les sumt eða allt og sér
eitthvað sem mætti betur fara, vinsamlega hafðu samband við Jóhannes Árnason
johannes.arnason@vma.is
VET4Change verkefnið er í flokki KA-2 verkefna - Strategic Partnership í Erasmus +
áætlun EU. Númer verkefnisins er: 2020-1-FR01-KA202-080504
Að sjálfsögðu hefur vinna við verkefnið raskast vegna COVID-19 aðstæðna. Haldnir hafa
verið nokkrir fjarfundir.
Fyrsti fundur í raunheimum var í Ramonchamp í Frakklandi 11. - 15. október 2021,
undirritaður fór þangað. Ferðasagan er hér:
https://workqual.vma.is/images/b/b0/Ferdasaga_VET4Change_Ramonchamp_Oct_2021.pdf

Annar fundur var haldinn í Eistlandi 28. - 30. mars 2022 en því miður áttum við ekki
heimangengt úr VMA þangað.
Nú er á dagskrá þriðji fundurinn eða
study visit til Bled í Slóveníu.
Um verkefnið VET4Change.
Um er að ræða tvö Erasmus + verkefni í
röð - InnoVET og VET4Change þar sem
dreifbýl svæði eru skoðuð og sérstaklega
reynt að skoða tengsl starfsnámskerfa við
umræðu um byggðaþróun og svæðin
sjálf.
VET = Vocational Education and Training
= Starfsmenntun og þjálfun.
Myndin sýnir Bled vatn í Slóveníu
InnoVET 2017 - 2019. Innovative VET Devices in Rural Territories.
VET4Change 2020 - 2022. VET leads / changes rural territories toward sustainability.
Sjá vefsíðu með grunnupplýsingum um verkefnið og þátttöku aðilana, þar eru líka slóðir á
ferðasögur úr fyrra verkefninu, https://workqual.vma.is/index.php?title=VET4Change
Laugardagur 8. maí 2022.
Ferðin byrjaði á Akureyrarflugvelli upp úr hádeginu á flugi til Reykjavíkur. Karlalið KA í
fótbolta var með og náði síðar um daginn að gera jafntefli við KR í Bestu deildinni.
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Ég var svo samferða Árna og Maríu á Keflavíkurflugvöll, þau á leið til Milano og beið svo
þar eftir að geta innritað mig í Transavia flugið til Parísar á Orly flugvöll, flugið átti að fara
af stað 00.40.
Þetta fyrirkomulag á ferðinni til Slóveníu var ekki kannski það þægilegasta en ekki alltof
dýrt og hægt að fá tryggingu fyrir því að komast á leiðarenda þótt flugum yrði breytt. Mjög
snúið reyndist að finna góða tengingu frá Íslandi til Ljubljana nema að það kostaði mjög
mikið.
Ég komst að því að næstum allt var lokað á Keflavíkurflugvelli á þessum tíma sólarhrings,
það koma mér satt að segja dálítið á óvart því að nokkur flug voru á dagskrá fyrr um
kvöldið og að minnsta kosti eitt eða tvö flug voru á eftir okkur. Auðvitað voru samt fríhöfn
og veitingastaður opin.
Flugið með Transavia til Parísar fór af stað nánast á réttum tíma ca 00.45 og gekk vel.
Sunnudagur 8, maí 2022
Við lentum í Paris um kl. 6.30 á sunnudagsmorgni, það var fljótlegt að fá farangur og
komast út úr flugstöðinni.
https://www.parisaeroport.fr/en/orly-airport
Ég átti ekki flug fyrr en kl. 18.55 þannig að ég átti marga klukkutíma í biðtíma.
Ég tók smálest OrlyVAL frá flugvellinum að lestarstöðinni Antony og strætó þaðan í miðbæ
Sceaux sem er úthverfi eða bær í útjaðri Parísar. Þar er meðal annars stærðar
almenningsgarður. Í miðbæ Sceaux voru ýmsar verslanir að opna, bakarí, kjötbúðir og
fleiri. Veðrið var gott snemma á sunnudagsmorgni, 10 – 15 stiga hiti, skýjað og logn.
Ég rölti svo í nokkra klukkutíma með
allskyns stoppum og hléum áleiðis til baka
í garðinum og meðfram honum að
lestarstöðinni Antony og þaðan nokkur
hundruð metra í miðbæ Antony sem er líka
nokkurskonar bær eða úthverfismiðstöð
við París. Líklega hafa bæði Sceaux og
Antony verið þorp eða bæir utan við París
en svo hefur byggðin tengst saman og nú
er þetta allt samfelld stórborg.
Í miðbæ Antony er stærðar markaður þar
sem sölubásar voru með kjöt, fisk, ávexti,
grænmeti, fatnað, skó og allt mögulegt
annað.
Sjá hér: http://monmarchedantony.com/
Þarna var hægt að dunda sér við að skoða og ég safnaði saman í síðkominn brunch af
markaðinum, ávexti, grænmeti, ost og kjúklingabita.
Svo þegar fór að líða á seinnipartinn fór ég aftur með OrlyVAL á Orly flugvöll og innritaði
mig í flugið til Ljubljana.
Transavia notar Terminal 3 á Orly flugvelli og mér sýndist að það færu margar Transavia
vélar um völlinn.
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Flugið fór af stað nokkuð á eftir áætlun eða ca 19.30 í stað 18.55. Lentum á Ljubljana
Jože Pučnik Airport um kl. 21. Þessi Jože Pučnik var mikilvægur í nútíma sjálfstæðissögu
Slóveníu, fyrst innan Júgóslavíu og svo þegar Slóvenía varð sjálfstætt ríki.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Pu%C4%8Dnik
Ég tók leigubíl ásamt Giang Pham sem var líka á leið til Bled á fundinn í verkefninu. Í Bled
gistum við á Hotel Astoria Bled sem er líka
skólahótel í tengslum við hótel og veitingaskóla í
Bled.
https://www.hotelastoria-bled.com/
https://www.vgs-bled.si/en/
Vegna þess að ég hafði ekki sofið mikið nema í
flugvélum síðan á laugardag þá fór ég
nokkurnvegin beint í rúmið og svaf bókstaflega
eins og steinn.
Slóvenía.
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://www.slovenia.info/en

Eyjan í Bledvatni í morgunskímunni

Mánudagur 9. maí 2022
Góður morgunverður á hótelinu og svo var byrjað á fundum. Við notuðum fundarherbergi
á hótelinu.
Þarna voru mætt: sjá upplýsingar um samstarfsaðilana hér:
https://workqual.vma.is/index.php?title=VET4Change
MFR head office Frakklandi.
Olivier Gineste Erasmus sérfræðingur MFR og stjórnandi verkefnisins.
Eva Bezin sem er í námi í fjölmiðlun og hefur það hlutverk að koma MFR á
samfélagsmiðla
Antoine Saba sem starfar hjá fyrirtæki sem býr til video fyrir MFR um allskyns verkefni
Giang Pham sjálfstætt starfandi og fjallar um byggðamál
René Caspar reynslubolti úr rannsóknum og umræðu um þróun dreifðra byggða.
MFR Grand Est Frakklandi
Nadine Di Matteo formaður stjórnar héraðsráðs MFR í Grand Est.
Michèle Peters situr í stjórn MFR skóla í St Die.
Tatiana Marchand kennari við MFR í Gionges.
Sandrine Collard kennari við MFR í Vertus.
Leader Liit Eistlandi – Samtök leiðtoga hjá félagasamtökum sem starfa í
byggðamálum.
Endla Mitt í stjórn Leader Litt
Valdek Haugas í stjórn Leader Litt
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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Breza Króatíu – Er stofnun í borginni Osijek og sinnir ungu fólki sem á erfitt.
Ivana Šibalić
Miranda Glavaš Kul Deildarstjóri skóla og málefna ungmenna í Osijek-Baranya sýslu.
LAG Napoca Porolissum Rúmeníu – Þetta eru byggðasamtök sem reka margvísleg
verkefni í Napoca héraði.
Marius Dumitrescu fjármálastjóri GAL Papoca
Ruben Laze member of the youth parliament
VMA Iceland
Jóhannes Árnason kennari við VMA
BSC Slovenia – Gestgjafarnir en BSC er
stofnun sem sér um gerð byggðaáætlunar fyrir
héraðið Gorenjska í Slóveníu
Rok Šimenc, framkvæmdastjóri
Franja Gabrovšek Schmidt stýrir gerð
þróunaráætlunar fyrir héraðið
Mateja Dolžan, verkefnastjóri

Franja aðalskipuleggjari

Við fórum í gegnum kynningar á fólkinu og skoðuðum
um hvað verkefnið fjallar.
Allar glærur og annað er að finna á vefnum
https://workqual.vma.is/index.php?title=VET4Change
Franja gestgjafi sýndi okkur glærur um Gorenjska
héraðið
Olivier sem stýrir verkefninu fór í gegnum verkefnið og
Giang Pham kynnti tillögur um ný verkefni. Giang er
sérfræðingur um byggðamál, hann hefur verið tengdur
MFR og samstarfsverkefnum í gegnum
ráðgjafafyrirtæki sem hann vann hjá og hefur lokið
doktorsnámi í byggðaþróun.
Nú rekur hann ráðgjafafyrirtækið The Cube.
https://en.lecube-consultants.com/
Eftir hádegisverð á hótelinu röltum við í 15 mínútur yfir í
splunkunýtt hús sem kallast miðstöð kynslóðanna í
Bled - Intergenerational Center Bled.
Þar fengum við kynningu á því hvað fer fram og hvað á að fara fram í þessari byggingu.
Hún var tekin í notkun um mánaðamótin apríl – maí. Á efstu hæðinni er bókasafn, á
veggjum þar voru myndir af flutningunum á bókasafninu en þar komu að bókstaflega allir
sem vettlingi gátu valdið. Börn tóku eina eða fleiri bækur með í skólatöskunum og fluttu
þær í nýju bygginguna. Hermenn sáu um flutningana á stærstum hluta safnsins.
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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Annars er þetta allsherjar félagsmiðstöð fyrir unga og aldna, hægt verður að halda ýmsa
fundi og námskeið í byggingunni.
Við fengum líka kynningu á endurmenntunarmiðstöð sem er
að hluta til í sama hlutverki og SÍMEY.
Við gengum að þessari miðstöð í steikjandi sólskini og
meira en 25°C stiga hita en rétt eftir að við komum þar kom
steypiregn og einhverjar þrumur heyrðust.
Að lokum fengum við sýnishorn af námskeiði í
vatnslitamynda gerð. Litlar sögur fara af listrænum
tilburðum hópsins.
Svo gengum við til baka á hótelið, rigningin hætt, og laus
tími fram að kvöldverði á hótelinu eftir að við höfðum
smakkað veitingar sem fólk hafði með sér að heiman.
MFR skóli í Champagne héraði ræktar vín og býr til
Kampavín og má kalla það Champagne vegna þess að þau
eru í héraðinu. Við fengum smá smakk af kampavíni.
Miðstöð kynslóðanna að utan
Þriðjudagur 10. maí 2022
Morgunverður á hótelinu og svo tók við heilmikil
dagskrá á vegum hótel og ferðaþjónustu
skólans. Við vorum aftur í fundaherberginu á
hótelinu.
Nemendur skólans kynntu verkefni, þetta líktist
talsvert lokaverkefniskynningum okkar í VMA.
Dagurinn fór að mestu í þetta, það kom líka kona
sem kynnti lífræna ræktun og flestir í hópnum
fóru og heimsóttu býlið hennar.
http://vrtokusov.si/en/
MFR skólinn í Champagne héraði með veitingar
Miðvikudagur 11. maí 2022
Nokkur hópur úr verkefninu fór af stað um kl. 6.00 í morgunhreyfingu. Skokkað og hjólað
að hinum endanum á Bled vatni. Antoine ljósmyndari hafði forystu um þetta og sýndi
okkur snarbrattan stíg upp á klett þar sem mjög gott útsýni var yfir Bled vatn.
Eftir morgunverð var aftur farið í miðstöð kynslóðanna og haldinn fundur um verkefnið sjálft
og Giang kynnti fyrir okkur fleiri verkefnishugmyndir til að vinna að í framtíðinni. Meðal
annars um verkefni sem fjallar um menntun og þjálfun í umönnun.
Við röltum á hótelið í hádegisverð og fórum svo eftir hádegið í miðstöð þjóðgarðs sem er
kenndur við Triglav sem er hæsta fjallið í Slóveníu.https://www.tnp.si/

Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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Við fengum kynningu á þjóðgarðinum og því hversu mikilvægur hann er fyrir héraðið og
landið í heild.
Fimmtudagur 12. maí 2022.
Morgunverður á hótelinu og svo var drifið í að fara af stað í lítilli rútu um kl. 8.30.
Við ókum frá Bled og til Kranj og að Hotel Creina í miðbænum. Þar skildum við eftir þá
einkabíla sem sumir í hópnum voru með og settum ferðatöskur í geymslu.
Svo var ekið sem leið lá í átt að Ljubljana og áður en þangað var komið var beygt í austur
eftir miðri Slóveníu. Þegar við
komum að Celje var farið af
hraðbrautinni og stefnt til norðurs til
smáþorpsins Vitanje. Þar búa 700
manns í dal sem er nálægt því að
skerast inn í nokkurs konar hásléttu
sem kallast Pohorje.
Í þessu þorpi Vitanje er
geimferðasafn. Ég er ekki viss um
að ég viti af hverju þetta þorp varð
fyrir valinu. Safnið er tileinkað
Hermann Noordung sem fæddist í
Króatíu en ólst upp í Slóveníu,
menntaðist í Þýskalandi og varð
eldflaugasérfræðingur og vann
meðal annars með von Braun.
https://www.vitanje.si/
Á göngu í Bled, Olivier verkefnisstjóri fyrir miðri mynd
https://www.center-noordung.si/en/home-page/
Rútuferðin tók næstum tvo tíma frá Kranj. Við komum um kl. 11 og þá var steikjandi
sólskin og ábyggilega ekki minna en 25 stiga hiti.
Geimsafnið er í mjög sérstakri byggingu
og inni í henni er safn / sýning um það
hvernig menn hafa gert sér hugmyndir
um geiminn t.d. til að geta fylgst með
gangi himintungla en það er
nauðsynlegt til að geta spáð fyrir um
árstíðir og t.d. vinnu við landbúnað sem
er árstíðabundinn. Svo fóru menn að
skoða eðlisfræðina bak við gang
reikistjarna og svo frv.
Þarna voru líka tæki og likön af
geimförum og fleiru.
Á móti manni tekur vélmenni sem hægt
er að tala við og spyrja spurninga.
Vélmennið ræðir um ýmislegt og kveður
að lokum.
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is

Vélmennið tók á móti okkur
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Heimsóknin var athyglisverð, þarna var sýnt
myndband af konu sem hefur dvalið í
geimstöðinni en sú kona er að einhverju leyti
ættuð frá Slóveníu og hún er ein af fjórum
geimförum NASA sem það gildir um.
Við borðuðum svo á veitingastað við hliðina
á safninu.
Restaurant Gostilna Kuzman
http://www.gostilna-kuzman.si/
Eftir málsverðinn ókum við til bæjarins Zalec
og fórum að Fontana Piva Zalec, sem er
bjórgarður.
https://www.beerfountain.eu/sl/
https://www.turizem-zalec.si/en/2/welcome
Þessi bjórgarður virkar þannig að ef maður
kaupir sér ölkrús á 9 EUR getur maður
fengið bjór af 6 gerðum. Á krúsinni er
rafeindakubbur og þegar maður setur
krúsina undir krana les tækið kubbinn og
skammtar ca 150 ml af bjór. Svo fer maður
að næsta krana og fær annan skammt.

Safnbyggingin er mjög sérstök að utan.

Á þessu svæði í Slóveníu eru ræktaðir
humlar í stórum stíl. Stórir akrar hafa net af
uppistöðum, líkt og veigalitlir skreiðarhjallar
og úr þessum grindum eru strengdir þræðir
sem humlarnir vefja sig í kringum þegar þeir
vaxa. https://slovenianhops.si/
Inni í safninu
Eftir þetta stopp var ekið aftur til Kranj. Sú
borg / bær er stærsti bærinn í héraðinu
Gorenjska þar sem Bled er líka. Kranj er
gamall bær, elsti hlutinn er á nesi eða tanga
þar sem tvær ár / tvö árgljúfur koma saman.
https://www.visitkranj.com/en
Við gistum á Hotel Creina rétt við gamla
miðbæinn.
https://hotelcreina.si/
Eftir að á hótelið var komið voru flestir
uppteknir við að taka saman skýrslu eða
yfirlit um það sem við höfðum séð þessa
daga, meðal annars voru konurnar frá MFR
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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úr héraðinu Grand Est í Frakklandi líklega
um það bil tvo og hálfan klukkutíma að
taka saman nokkurskonar yfirlit um þá
aðila og þá þætti sem snúa að því að
móta framtíð héraðsins.
Um kvöldið fór hópurinn saman í mat á
veitingastað og gistihúsi sem kennir sig
við ákveðna gerða af pylsum. Þar var
samt hægt að fá allskyns máltíðir.
Þegar sem heitast var þennan dag hefur
hitinn líklega verið nálægt 30°C.
Við Hildur Friðriksdóttir höfðum skoðað
svæðið okkar á Norðurlandi Eystra ásamt
Elvu Gunnlaugsdóttur frá SSNE og notað
þær aðferðir sem við erum að þróa.
https://workqual.vma.is/images/4/42/VMA_mapping.pdf

René og Michèle

Föstudagur 13. maí 2022.
Morgunverður á hótelinu í Kranj.
Við röltum svo í 10 mínútur að byggingu
sem inniheldur frumkvöðlamiðstöð, hún
kallast Kovacnica Coworking Center.
Þessi miðstöð er undir hatti BSC og
Franja var með okkur.
Þar tók á móti okkur þrælhress maður og
útskýrði út á hvað þessi miðstöð gengur.
Auglýst er eftir fólki sem vill fá
skrifstofuaðstöðu og aðstoð við að þróa
hugmyndir þannig að þær verði vara eða
þjónusta sem þau geta rekið sem fyrirtæki
síðar. Þessir aðilar greiða leigu uppá 25 –
50 EUR á mánuði fyrir aðstöðu að aðgengi að ráðgjöfum.
Hluti af þjónustunni er fólginn í að auglýst er líka eftir aðilum sem geta fengið laun í fjóra
mánuði til að þróa hugmyndir sínar.
Þessi miðstöð stendur líka fyrir frumkvöðlafræðslu fyrir skóla.
Ruben og Marius frá Rúmeníu kvöddu okkur og óku af stað til Cluj í Rúmeníu. Reiknuðu
með að vera ca 10 tíma á leiðinni en jafnvel lengur ef mikil umferð er á einhverjum hlutum
leiðarinnar. Þeir aka meðal annars endilangt Ungverjaland frá vestri til austurs.
Við notuðum svo fundarherbergið til að fara yfir lokahugmyndir um það hvað verði á
dagskrá verkefnisins síðasta árið, reiknað er með að verkefnið endi sumarið 2023.
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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Líklegt er að eitt af því seinasta verði heimsókn til Akureyrar og við ákváðum að stefna á
miðjan maí 2023. Nú þarf að skoða það hvernig það gengur hjá okkur í VMA.
Sjá allar glærur og önnur gögn frá vikunni hér:
https://workqual.vma.is/index.php?title=VET4Change#Training_2_PM4_Gorenjska_Slovenia_9._-_13._May_2022.

Við kvöddum Frönju utan við frumkvöðlamiðstöðina og röltum að hótelinu og á veitingastað
stutt frá því og fengum okkur hádegisverð. Þarna voru eftir fimm Frakkar og einn
Íslendingur. Olivier, Réne, Eva, Sandrine og Tatiana ásamt Jóhannesi. Því miður er
frönskukunnáttan bara að skána en ekki orðin góð og það er mjög erfitt að fylgjast með
samræðum á frönsku.
Við fórum svo á hótelið og náðum í
töskurnar og fengum leigubíla á
flugvöllinn. Það var rosaleg
umferðarteppa vegna einhvers slyss og
við vorum líklega 25 - 30 mínútur á
völlinn í stað 10 – 15 mínútna.
Eftir innritun biðum við saman og vegna
þess að flug Brussels Airlines seinkaði
fór EasyJet flugið mitt á undan.
Frakkarnir höfðu verið sein að panta flug
og þurftu að fara til Brussel á leið til
baka, gista þar eina nótt og taka lest til
Parísar. Þær Tatiana og Sandrine þurftu
svo að fara með lest frá París til
Champagne héraðs og koma heim á
svipuðum tíma og ég eftir hádegi laugardag.

Vatnslitamynd René af Bled eyju.

Í fluginu til Gatwick var hópur af ca 12 ára nemendum úr einhverjum skóla í Slóveníu.
Flug EasyJet til Gatwick flugvallar gekk vel, fór ca 30 mínútum á eftir áætlun af stað en
lendingin var nálægt því að vera á þeim tíma sem flugáætlunin sagði til um eða um 18.30.
Ég rölti á Premier Inn hótel við Gatwick flugvöll North Terminal og fékk ágætt herbergi.
Laugardagur 14. maí 2022
Ég vaknaði um kl. 4.00 og rölti á flugvöllinn og innnritaði mig í Easy Jet flugið til Íslands.
Það var greinilegt að margir Bretar voru að fara í frí, það var mjög margt fólk á
flugvellinum og margir tugir af flugferðum á vegum Easy Jet voru að fara af stað þennan
morgun. Það er greinilegt að Easy Jet er með stóra bækistöð á Gatwick flugvelli.
https://www.gatwickairport.com/
Flugið til Íslands fór af stað um kl. 6.30 og við lentum á Íslandi að staðartíma um kl. 8.30.
Fljótlegt að komast út úr flugstöðinni og svo í FlyBus.

Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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Kominn til Akureyrar seinnipartinn.
Niðurlag
Eftir þessa viku í Slóveníu hefur sú skoðun mín styrkst mjög mikið að við í VMA þurfum að
horfa í kringum okkur á Norður og Austurlandi. Ég þykist ekki vita um alla þræði í
samstarfi einstakra deilda við samfélag og atvinnulíf á svæðinu en ég vil gjarnan sjá fleiri
formlega samstarfsfleti.
Ég hef verið lengi þeirrar skoðunar að það ætti að stórauka samstarf og samvinnu
framhaldsskólanna á Norður og Austurlandi. Ef við viljum ekki eða treystum okkur ekki til
að sameina eða samræma þá getum við að minnsta kosti auðveldað nemum að stunda
nám í fleiri en einum skóla á sama tíma. Einnig að samræma nám og áfanga þannig að
gegnsæið verði meira.
Algert lágmark er að bjóða nemum
og samfélaginu í heild uppá
upplýsingar um nám á einum stað.
Hvers vegna er ekki haldið úti
vefsíðu þar sem haldið er utanum
þær námsbrautir sem eru í boði í
þessum skólum og vísað á
upplýsingar á vef hvers skóla?
Við ættum að geta kennt til dæmis
sérhæfða áfanga í mínum greinum
t.d. erfðafræði og örverufræði í fleiri
en einum skóla í einu. Í þessum
greinum eru oft litlir námshópar og
það ætti að vera hægt að sinna
nemum í gegnum fjarfundi, þar sem
hópur væri í kennslustofu í einum
skólanum en aðrir nemar væru
viðstaddir á fjarfundum.

Dæmi um þorp og landslag í Slóveníu

Einnig þarf starfsnámið að vera í meira formlegu samstarfi. Hér er ekki bara átt við að
deildirnar séu í samstarfi heldur að skólinn sem starfsmenntaskóli passi uppá formlegar
leiðir til að fá upplýsingar um þarfir og kröfur, halda skrá yfir vinnustaði sem tilheyra
ákveðnum starfsgreinum og vinna að stöðugu samtali um greinarnar.
Það má auðvitað benda á starfsgreinaráð og aðra formlega aðila að starfsmenntakerfinu
en raunveruleiki okkar er sá að engir eða sárafáir af þessum aðilum eru á svæðinu eða
með viðveru á svæðinu. Á meðan svo er getur VMA varla beðið um samskipti við t.d.
fulltrúa iðnaðar á svæðinu, samtök iðnaðarins eru til dæmis nánast ekki með neinn hér
sem hefur innsýn í aðstæður á svæðinu. Athugið að ég er ekki að kvarta undan
samskiptum við einstök fyrirtæki, þau hafa bara ekki það hlutverk að ræða um
starfsgreinina í heild.
Mér finnst að það væri mjög gagnlegt að skoða stöðu starfsnáms á svæðinu, bæði hver
þörfin er en ekki síður hvernig við vinnum saman. Nýlega var unnið að umfjöllun um
Jóhannes Árnason johannes.arnason@vma.is
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listnám á svæðinu. Þar eru það auðvitað tónlistarskólarnir sem vega mjög þungt. VMA
rekur listnámsbraut og slíkt nám er í boði í fleiri framhaldsskólum á svæðinu og nú lítur út
fyrir að Háskólinn á Akureyri taki að sér listnám á háskólastigi, það gæti að einhverju leyti
tekið við af Myndlistaskólanum á Akureyri. MyndAk er samt að auglýsa innritun nema fyrir
skólaárið 2022 - 2023.
Ég er til í það hvenær sem er að ræða um svæðið og starfsnámskerfið. Á dagskrá
verkefnisins er að heimsækja okkar svæði vorið 2023.
Þá væri spennandi að efna til málstofu um okkar svæði, fá innsýn gestanna og um leið
kynnast svæðinu sjálf með þeim aðferðum sem verkefnið hefur beitt.
Aftur. Ef einhver les þetta eða gluggar í þetta vil ég gjarnan fá ábendingar og viðbrögð af
öllu tagi.
Jóhannes Árnason kennari við VMA johannes.arnason@vma.is

Frábært útsýni yfir höfuðborgarsvæðið í aðflugi að Keflavíkurflugvelli.
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