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Ferðasaga og upplýsingar.
Hildur Friðriksdóttir og Jóhannes Árnason fóru á fund í Erasmus + verkefninu InnoVET í
Sloveníu og Bosníu Herzegovínu 18. - 23. mars 2019.
InnoVET verkefnið fjallar um dreifbýl svæði og hvernig starfsmenntakerfi koma inn í
umræðu um framtíð og stefnumörkun fyrir svæðin.
Hópurinn hefur heimsótt:
- Figeac í suðurhluta Frakklands,
nálægt Toulouse.
- Akureyri og Norðausturland á
Íslandi.
- Cluj í Rúmeníu.
- Landbúnaðarsvæði sunnan við
Vilnius í Litháen.
- Og nú Gorenjska hérað í
Slóveníu og Tuzla / Zivinice í
Bosníu Herzegovínu
- Síðasta svæðið er Reunion eyja í
Indlandshafi.
Sjá ferðasögur frá þessu hér:
https://www.vma.is/is/moya/page/ferdasogur
Myndin er frá Bled vatni í Slóveníu.
Laugardagur 16. mars 2019
Ferðin hófst á Akureyri með ferð í bílaleigubíl til Reykjavíkur. Komin uppúr kl. 19.
Gisting á Bollagötu og í Álalind.
Sunnudagur 17. mars 2019
Hildur kom í Álalindina og hirti Jóhannes með og við ókum til Keflavíkurflugvallar, skiluðum
bílaleigubílnum og vorum komin í gegnum vopnaleit uppúr kl. 9.00.
EasyJet flugið til Gatwick fór nánast á réttum tíma eða um kl. 11.25.
Lent á Gatwick um kl. 14 og smá tími í að koma sér aftur inn í brottfararsalinn, matur hjá
Jamie.
EasyJet flugið frá Gatwick til Ljubliana fór nokkuð á eftir áætlun eða ca 17.50 í stað 17.10.
Tókum leigubíl frá Ljubljana Jože Pučnik Airport flugvelli þ.e. Ljubliana flugvelli til bæjarins
Bled sem er í norðvestur frá Kranj þar sem flugvöllurinn er, 34 km akstur.
Bærinn Bled er þekktur viðkomustaður ferðamanna m.a. vegna Bled vatns. Í Bled búa um
það bil 8000 manns. Slóvenía er vitaskuld fyrrum hluti Júgóslavíu. Slovenía er rúmlega
20.000 ferkílómetrar að flatarmáli og íbúar eru rúmlega tvær milljónir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bled
http://www.bled.si/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://www.slovenia.si/visit/
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Slóvenía gekk í Evrópusambandið 2004 og sama ár í NATÓ og notar Euro sem gjaldmiðil.
Við gistum á Hótel Astoria Bled.
https://www.hotelastoria-bled.com/welcome
Mánudagur 18. mars 2019.
Morgunverður og svo var fundur á hótelinu í Bled.
Eftirtaldir voru mættir.
MFR – France https://www.mfr.asso.fr/
Olivier Gineste, Brigit Gehin, Marie-Noelle Tapia, Nadine Di Matteo
MFR – Reunion h
 ttp://mfrpdp974.re/
Francois Antier, Jimmy Mussard, Patrik Mourgapamodely
MFR La Tour d´Aigues France
Rebekka Belk,
Mathieu Garreau
MFR Grand Est
Fabienne Dersoir
IFOCAP – Frakklandi
http://www.ifocap.fr/
Xavier Lemonde, Olivia Morel
OFFA – Belgíu
http://www.offa-oip.be/
Michel Urbain, Helene Dirix
Hópurinn í kastalanum í Bled. Nemendur leiðsögumenn.
Sol et Civilization – Frakklandi  https://www.soletcivilisation.fr/
Giang Pham, Karine Volcair, Laetitia Verhaeghe
Gal Napoca – Romania https://napocaporolissum.ro/
Mihai Deac, Adina Pascoiu
VMA - Iceland https://www.vma.is/
Hildur Friðriksdóttir, Jóhannes Árnason
Viva Sol - Litháen http://vivasol.lt/
Arunas Degutis,
Lina Gumbreviciené
F3E  https://f3e.asso.fr/
Vanessa Gautier
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Gestgjafinn í Bosníu.
MFR í Bosníu /Tuzla
Jasmina Maslic
https://www.facebook.com/pages/Udruzenje-Porodica-PREC-Zivinice/1334995053288151
Og svo gestgjafarnir í Slóveníu.
BSC - Sloveníu  http://www.bsc-kranj.si/
Franja Gabrovsek Schmidt, Helena Cvenkel
Einnig var túlkur með okkur, kona sem hafði flúið 13 ára með móður sinni og bróður frá
Sarajevo í Bosníustríðinu til Frakklands. Hún bjó í Frakklandi til fullorðinsára, lærði ensku í
Frakklandi og bjó í London en var nú flutt til Sarajevo aftur vegna þess að hún vildi ekki að
einhverjir brjálæðingar næðu að hrekja hana frá uppruna sínum. Hún vinnur freelance
sem leiðsögumaður fyrir ferðamannahópa og túlkur.
Hún heitir Lejla Taljic.
Eftir morgunverð á hótelinu var haldinn fundur á hótelinu.
Þær heimamenn Franja og Helena kynntu svæðið (region Gorenjska) sem er í
norðvesturhluta Sloveníu, nánast í jaðri Alpanna. Svæðið er ca 10% af landsvæði
Slóveníu og með um það sama hlutfall íbúa. Maður fær það á tilfinninguna að þetta svæði
sé frekar vel þróað, allt lítur vel út, góð hirðing á mannvirkjum og svæðum, glæsilegir vegir
og fleira slíkt bendir á góð mannvirki og góða hirðingu.
Eftir þessa kynningu tók Vanessa Gautier við.
Hún starfar hjá F3E sem er einskonar samband félagasamtaka sem vinna að ýmsum
samfélagsmálum. Vanessa vinnur að ýmsu sem snertir það hvernig breytingar verða
(change management).
Hún setti fyrir ýmis verkefni til að fá þátttakendur til að hugsa um það hvaða breytingar þeir
höfðu tekið eftir á meðan verkefninu hefur staðið. Bæði breytingar á því hvernig fólk
hugsar um sig í sínu hlutverki og hvort það stafar af því um hvað verkefnið fjallar.
Jóhannes getur sagt frá því að líklega hefur hann alltaf talað mikið um starf sitt í VMA,
kennslu og annað sem snertir skólann og um nemendur. Nú hefur þetta líklega breyst
eitthvað í þá átt að hann ræðir um skólann og nemendur sem hluta af svæðinu sem
skólinn starfar á.
Verkefnið InnoVET hefur opnað augun fyrir því að skólinn starfar að sjálfsögðu í umhverfi,
samfélagi sem hefur áhrif á starf skólans og starfið þar hefur áhrif á samfélagið og á það
hvaða möguleika svæðið á í framtíðinni.
Vanessa bað okkur meðal annars að teikna upp mynd af breytingaferlinu hjá okkur
sjálfum. Í vikunni sem við vorum í Frakklandi í nóvember 2017 hafði hún einmitt kynnt fyrir
okkar slíkar myndir.
Eftir þetta bað hún okkur að senda sér tölvupóst þar sem við lýsum einni breytingu á
okkur. Að lokum unnum við í hópum við að segja frá þessum breytingum og lýsa þeim í
fáum orðum. Svo átti að setja lýsinguna á miða og koma miðanum fyrir í hnitakerfi þar
sem á lóðrétta ásnum var það hversu mikil breytingin var og á lárétta ásnum var það
hversu mikil áhrif verkefnið hafði haft á breytinguna.
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Sem betur fer kom í ljós að flestir miðarnir fóru ofarlega til hægri á hnitakerfið, frekar mikil
breyting og að verkefnið hafði haft áhrif.
Vanessa er að vinna þetta sem hluta af verkefninu að hjálpa til við að skilgreina aðferðir
við að ná í upplýsingar frá þátttakendum um hugmyndir og aðferðir í verkefninu. Hún er
líka að þessu sem utanaðkomandi matsaðili á verkefnið, skýrsla frá henni verður hluti af
lokaskýrslu verkefnisins.
Eftir örstutt hlé komu nemendur og starfsmenn skólans sem er rekinn með hótelinu. Þetta
er sem sagt ferðaþjónustuskóli í Bled og er bara með tvær námsleiðir. Ferðaþjónustu sem
aðallega snýr að hótelrekstri og leiðsögn og ferðaskipulagningu Einnig er það sem þau
kalla Wellness eða dekur þar sem nemendur læra um líkamsrækt, snyrtingu og annað sem
maður getur ímyndað sér að felist í spa- og wellness þjónustu. Nemendur koma í þennan
skóla eftir 18 ára aldur, hann er á nokkurskonar háskóla eða millistigi háskóla og
framhaldsskólastigi. Á fyrra árinu ljúka nemendur 80 klst í vinnustaðanámi og að mestu á
hótelinu en á seinna árinu ljúka þau 320 klst vinnustaðaþjálfun að sumri til og á hótelum
eða spa stöðum víða í Sloveníu eða í útlöndum.
Skólastjórinn kynnti skólann almennt en annars voru það fimm nemendur sem kynntu
námið á ensku og Lejla þýddi á frönsku.
http://www.vgs-bled.si/index.php/en/school
Hádegisverður á hótelinu.
Eftir hádegisverðinn var svo
skoðunarferð um
ferðamannastaðinn Bled undir
leiðsögn nemendanna fimm. Þau
höfðu sem sagt fengið það verkefni
að kynna þennan stað og leiðsegja
þessum hópi. Þau notuðu að miklu
leyti þá aðferð að tvö þeirra voru
leiðsögumenn hópanna tveggja
sem voru útbúnir, hvorum hópi var
svo skipt í tvo smærri hópa. Hin
þrjú léku svo hlutverk einhverra
persóna sem sögðu okkur svo frá
ákveðnum hlutum á staðnum.
Hildur var í hópnum sem vann keppnina í Bled.
Okkar hópur hitti fyrst stúlku í kjól í þjóðbúningastíl eða í áttina að því. Hún spurði hvort
við hefðum séð bát á vatninu. Það var vegna þess að hún var að fara að gifta sig og
brúðguminn beið í eyjunni á vatninu. Þar er kirkja uppi á eyjunni sem er að mestu einn
klettur og upp að kirkjunni liggja 99 tröppur. Sagan segir að það sé hefð að brúðguminn
eigi að bera brúðina upp tröppurnar en hún að vinna það þrekvirki að vera algerlega
hljóðlaus á meðan, spurning hvort er erfiðara?? Við fundum engan bát en við fengum
verkefni og það var að taka myndir ef okkur með kastalann í Bled í baksýn og besta
4

InnoVET – Innovative VET approaches for rural territories. Erasmus + 2017-1-FR01-KA202-037438
PM6 – Slovenia - Bosnia March 18th – 23rd 2019
Ferðasaga
Hildur Friðriksdóttir hildurfri@vma.is
J óhannes Árnason VMA j arn@vma.is
myndin myndi gefa punkt í keppnina milli hópanna.
Eftir þetta færðum við okkur
til og hittum Arnold Rikli sem
var uppi á 19. öld og hafði
stofnað heilsuhæli í Bled.
Hann vildi meðal annars að
sjúklingarnir væru sem mest
naktir og lagði áherslu á
hreint loft, hreint vatn og böð
í vatninu og sólina fyrir
sólböð. Þetta minnir okkur
að einhverju leyti á það sem
gert var á Vífilsstöðum og
Kristnesi þar sem reynt var
að koma berklasjúklingum til
heilsu meðal annars með því
að þeir svæfu úti. Líklega
hafa margir sjúklinga Riklis
verið veikir af berklum.

Nemendur ásamt skólastjóra hótelskólans í Bled.

https://www.travel-slovenia.si/arnold-rikli/
Að lokum gengum við uppí kastalann í Bled og þar tók við nemi í hlutverki eiganda
kastalans og sagði okkur frá kastalnum og sögu hans.
Að lokum fengum við kaffi og kruðerí sem kallast cremeschnitte í kaffihúsinu sem rekið er í
kastalanum.
Þennan eftirmiðdag var alskýjað og hitinn ca 5 stig.
Eftir gönguferðina var lokið við að fara yfir hópavinnuna frá því um morguninn, mikið er lagt
uppúr því að þátttakendur vinni með hugmyndir sínar um það hvað einkennir svona
strjálbýl svæði og skoði vel hvernig hugmyndir þeirra breytast um verkefnið og aðalatriðin í
verkefninu.
Um kvöldið var snætt á veitingastað í Bled. Bled er fjölsóttur staður á sumrin og á líka hlut
í aðsókn fólks á skíðastaði í nágrenninu um vetur. Þetta tímabil er líklega nokkurs konar
lágmark í ferðaþjónustu á svæðinu, hvorki sumar eða vetur.
Þriðjudagur 19. mars 2019
Nú var farið af stað í rútu eftir morgunverð.
Við fórum til svæðis sem kallast Naklo. Þar er landbúnaðar- og matvælatengdur skóli á
framhaldsskólastigi. Skólinn kallast Biotechnical Center Naklo og er skóli, bú með ræktun
á plöntum og dýrum og úrvinnsla. Þar er verið að kenna landbúnað að einhverju leyti en
líka úrvinnslu úr landbúnaðarvörum, mjólkuriðn og einnig að sjá um nátturuverndarsvæði,
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um endurnýjanlega orkugjafa og fleira sem þau taka saman í það að vera nám fyrir
dreifbýli (rural studies). Við fengum kynningu á skólanum og nemendur leiddu okkur svo
um skólann. Sú ferð endaði í versluninni þar sem eru seldar framleiðsluvörur skólans.
Þegar við vorum þar inni kom sending úr bakaríinu í skólanum þegar nemendur komu með
bakka með 10 – 20 bollum og öðru sem búið vara að pakka og var tilbúið að fara í hillur
eða kæli verslunarinnar. Að einhverju leyti er starfsmaður skólans með umsjón með
versluninni en nemendur taka vaktir þar sem hluta af náminu. Á meðan við vorum í
versluninni komu aðrir nemendur og fólk úr nágrenninu að versla.
http://www.bc-naklo.si/en/
Eftir heimsóknina fórum við
bæjarins Kranj sem er
höfuðstaður svæðisins. Þar
komum við í hús sem
gestgjafarnir í Slóveníu reka.
Þar er nokkurskonar
frumkvöðlasetur, svæði fyrir þá
sem vilja vinna að sínum
verkefnum, aðstaða, aðstoð við
að komast í gegnum
frumskóginn og fá að vinna að
sínum verkefnum.
http://kovacnica.si/
Úr eldhúsi í Naclo Biotechnical center.
Þarna tók Vanessa Gautier aftur við okkur og fór yfir það sem henni fannst hafa komið út
úr vinnunni deginum áður um þær breytingar sem þáttakendur lýstu. Hún skoðaði þær á
mörgum hæðum eða sviðum, varðandi einstaklingana, stofnanirnar og InnoVET hópinn í
heild.
Þetta er stórgóð vinna að skoða
breytingar og fær mann til að hugsa
mun meira um það um hvað
verkefnið fjallar og hvað við lærum
af því.
Hádegisverður hjá BSC, hreinlega
standandi frammi á stigapalli í góðu
umhverfi þar sem ýmis
frumkvöðlaverkefni voru kynnt á
spjöldum og með sýningu á því sem
verkefnin höfðu gefið af sér.

Hildur að virða fyrir sér vörur í verslun skólans í Naclo.
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BSC - Business Support centre fyrir Goranjska svæðið er greinilega vel skipulagt fyrir
brigði, þau eru að vinna núna að þróunar áætlun fyrir svæðið fyrir árin 2021 – 2027.
http://www.bsc-kranj.si/
Það er greinilega mikið lagt í að fá upplýsingar, greina stöðuna og framtíðina og horfa á
styrkleika og veikleika svæðisins. Í Slóveníu skiptir ýmis iðnaður talsverðu máli og þar er
framleiðsla á íhlutum í bílaiðnaðinn mjög mikilvæg. Fyrirtæki í Slóveníu framleiða hluti
sem eru svo fluttir til Þýskalands eða Tékklands og verða hlutar af bílum þar. Þetta gerir
miklar kröfur til nákvæmni og staðlaðra vinnubragða.
Eftir góða kynningu á svæðisskrifstofunni og á frumkvöðlasetrinu var unnið í hópum, meðal
annars var spurt hvort gestirnir sæu styrkleika og veikleika og einnig hvort framtíðar
námstilboð eða störf væru í augsýn. Frá hópunum komu ýmsar uppástungur og pælingar
en eins og allsstaðar þar sem við höfum verið koma fram ábendingar um lykilhæfni og
áherslur sem við sjáum til framtíðar.
Sveigjanleiki hjá ungu fólki, ekki endilega í merkingunni að vita ekki hvað það vill eða að
læra ekki neitt ákveðið heldur að ásamt því að fá góða undirstöðu á sterkum sviðum þurfi
nám og þjálfun að fela í sér vinnu að fjölbreyttum verkefnum þar sem neminn þarf að beita
kunnáttu og færni til að leysa úr málum og að vinna með þá hugmynd að það þurfi sífellt
að víkka hæfnina og vera viðbúinn óvæntum áskorunum. Þetta að okkar mati dregur alls
ekki úr mikilvægi grunnþjálfunar t.d, í iðngreinum heldur eykur mikilvægi þess að hafa
sterkan grunn þannig að fólk geti
byggt ofaná.
Annað lykilatriði sem kemur
allsstaðar fram er tungumál, bæði
móðurmál og líka erlend tungumál.
Eitt af því sem við frá Íslandi höfum
séð alltaf betur og betur í þessu
verkefni er að enska er mikilvæg
en hún er að einhverju leyti
ofmetin. Bæði er kunnátta fólks á
Íslandi í ensku ofmetin, hún er oft
grunn og á takmörkuðu sviði. Svo
eru það önnur Evrópumál, þýska,
franska, skandinavíumál og
tungumál Suður Evrópu ásamt
Slavneskum málum.
Mikið lagt uppúr samvinnu við fyrirtæki í skóla sem við heimsóttum.
Öll þessi tungumál skipta miklu máli því að við getum ekki verið örugg um að enska dugi
okkur allsstaðar. Þegar við hittum fólk t.d. í Slóveníu og Bosníu var jafnvel auðveldara að
nýta þessa takmörkuðu þýsku sem við höfðum en að reyna að nota ensku. Það var að
vísu mikill munur á enskukunnáttu í Slóveníu og Bosníu. Það eykur líka möguleika á
viðskiptum að geta talað mál fólks sem við skiptum við og þekkja menningu þess.
Eftir að hóparnir höfðu skilað af sér nokkrum punktum tók við undirbúningur undir ferð til
Reunion eyju í maí. Þar munu þátttakendur í verkefninu koma á sunnudegi og nota heila
viku í vinnu við að ljúka verkefninu sjálfu, kynnast Reunion og gera upp niðurstöður frá
7

InnoVET – Innovative VET approaches for rural territories. Erasmus + 2017-1-FR01-KA202-037438
PM6 – Slovenia - Bosnia March 18th – 23rd 2019
Ferðasaga
Hildur Friðriksdóttir hildurfri@vma.is
J óhannes Árnason VMA j arn@vma.is
öllum svæðunum sem við höfum heimsótt. Fulltrúarnir frá Reunion útskýrðu aðstæður og
fræddu um hvaða áherslur væru varðandi gistingu og annað. Óhætt er að segja að þessi
ferð til Reunion sé það sem allir hafa hlakkað til allan tímann sem við höfum tekið þátt í
verkefninu.
Að lokum var minnt á vefsíðu verkefnisins, þar eru verkefni óleyst, ýmsir þáttakendur eiga
eftir að skila inn gögnum og greiningum á svæðum þannig að vefsíðan gefi nægilega góða
mynd af því um hvað verkefnið fjallar og hverjar eru niðurstöður þess.
Nokkur hluti hópsins notaði dálítinn tíma í miðbæ Kranj. Veðrið var að vísu ekkert
sérstakt, hitinn 6 – 7 stig og orðið dimmt. Rútan fór svo með okkur aftur til Bled og þar var
kvöldverður á veitingastað.
Miðvikudagur 20. mars 2019.
Eftir morgunverð á hótelinu var aftur lagt af stað í rútu og nú til bæjar sem heitir Skofja
Loka. Við ókum alltaf eftir
nokkuð sléttum og víðum
dalbotni og á norðurhlið
dalsins eru há fjöll sem skilja
að Sloveníu og Austurríki
Líklega eru ekki nema innan
við 100 km frá Bled þar sem
við gistum til Klagenfurt í
Austurríki.
Bæirnir sem við heimsóttum,
Naklo, Kranj og Skofja Loka
eru á þessum dalbotni og að
einhverju leyti við hlíðar
fjallanna. Í þessum dal er
einmitt alþjóðaflugvöllurinn
sem er kenndur við Ljubljana
(höfuðborgina).
Í bæjarstjórnarsalnum í Skofja Loka í Slóveníu.
Í Skofja Loka heimsóttum við framhaldskóla á sviði málmsmíða og trésmíði.
http://www.scsl.si/
Stjórnendur deildanna kynntu skólann og námið og svo fórum við í skoðunarferð á tvo
staði í bænum. Trésmíðadeildin var hreinlega við hliðina á verksmiðju sem líklega býr til
spónaplötur og slíkt. í báðum deildum sáum við nemandahópa í grunndeildum að vinna
með handverkfæri við að vinna hluti úr málmum og timbri. En við sáum líka aðstöðu, vélar
og nemendahópa við að nota tölvustýrðar vélar, teikna í AutoCAD og aðstaðan sem minnti
sterklega á vel útbúin verkstæði í VMA og öðrum starfsmenntaskólum sem við höfum séð í
ýmsum löndum. Þetta minnir mann ennþá frekar á það hversu alþjóðlegt starfsnám á
framhaldsskólastigi er.
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Trésmiður sem kemur frá Íslandi les teikningar þótt hann/hún tali ekki tungumálið á
staðnum fullkomlega og það eina sem viðkomandi þarf að gera er að kynnast reglum um
efni og frágang sem gilda á viðkomandi stað og geta stundum verið frábrugðnar íslenskum
reglugerðum um byggingar eða annað sem unnið er að.
Við teljum okkur geta sagt að þetta sé það sem við tölum um þegar við ræðum um
sveigjanleika í framtíðinni, verknám með sterkum grunni, staðlaðar upplýsingar t.d. á formi
teikninga og reynsla af fjölbreyttum verkefnum er langlíklegast til að undirbúa nemendur
undir breytta framtíð. Þess vegna teljum við að starfsnámið opni mun fleiri leiðir en það
lokar. Því miður er einhver hugmynd á flugi um það að þegar unglingar velja starfsnám
séu þeir að loka leiðum í framtíðinni en það er ábyggilega rangt, bóknámið lokar
hugsanlega fleiri leiðum því það er að sumu leyti staðbundnara og oftast þarf
bóknámsnemi að fara til baka til að læra verklegan hluta á meðan nemi í starfsnámi getur
oft tekið bóknámsáherslu með ef viðkomandi stefnir á bóklegt nám síðar.
Eftir heimsókn í skólann í Skofja Loka fórum við í rútunni í gamlan miðbæ Skofja Loka.
Við fórum í húsnæði bæjarstjórnar og vorum líklega í sal bæjarstjórnarinnar þar sem
fulltrúar Local Action Group í Skofja Loka sögðu okkur frá verkefnum sínum.
Aftur heyrðum við um mikilvægi þess að frumkvöðlar fái stuðning, ekki endilega peninga
heldur aðstoð við að stofna fyrirtæki, sérfræðiaðstoð á ýmsum sviðum og umhverfi til að
vinna saman.
https://las-pogorje.si/en/home/
Eftir athyglisverða kynningu og umræður um svæðið og möguleika þess var hádegisverður
á stað sem bauð frekar hefðbundinn mat.
Að hádegisverðinum loknum var hópnum skipt í tvennt (enskumælandi og
frönskumælandi) og við kynntumst handverksmiðstöð í Skofja Loka. Á öðrum staðnum var
útskurðarmeistari að vinna með okkur að móta kökudeig og við fengum kökur með okkur.
úttskurðarmeistarinn
notar handverkfæri til að
skera út / hola út form
fyrir kökur í peruvið. Hún
tekur kubba úr peruvið
og mótar í þá form með
mynstrum, við setjum
svo hveiti og deig sem
hún var búin að útbúa og
þrýstum deiginu í formið
og tökum það svo úr
aftur og þá hefur kakan
mynstrið sem
útskurðurinn mótar.
Deigið er nokkurskonar
piparkökudeig en lyftir
sér sáralítið þannig að
mynstrið helst.
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Á meðan við dunduðum við þetta fengum við upplýsingar um þetta handverkssetur frá
ungri konu sem er með bakgrunn í listasögu eða skyldum greinum og er starfsmaður
setursins. Svo var Petra útskurðarmeistari líka að segja okkur frá handverkinu sjálfu og
sögu sinni.
DUO Centre Škofja Loka, https://sl-si.facebook.com/cduo.skofjaloka
Kreativnice https://www.facebook.com/kreativnice/?ref=py_c

Hin stöðin var í öðru húsnæði rétt hjá. Þar höfðu aðsetur nokkrar konur sem vinna með
textíl. Þær fengu styrk til fimm ára og í því fólst meðal annars að bæjarfélagið leigir þeim
húsnæði í þessum gamla miðbæ á besta stað. Þarna kynntumst við konu sem vinnur með
það sem í VMA myndi kallast þrívíddartextíll, þæfa ull og blanda við önnur vefjarefni og
móta þannig margskonar hluti, bæði listaverk og nytjahluti. Aðrir aðilar að þessu textílsetri
eru listamenn sem nota jurtir til
að lita ull, veflistamenn og fleiri,
þetta er reyndar allt gert líka á
textíllistabraut VMA.
Eftir þessar heimsóknir var rúta
til baka til Bled. Reyndar vorum
við búin að segja bless við suma
úr hópnum og einhverjir fóru
beint á flugvöllinn frá Skofja
Loka.
Svo var smá tími laus í Bled,
einhverjir gengu hringinn um
vatnið í Bled og aðrir náðu smá
lúr eða plægðu sig í gegnum lista
af tölvupósti.
Kökurnar komu vel út þegar búið var að baka þær.
Nokkurnvegin allir sem eftir voru fóru svo saman á veitingastað. Þar tókst okkur að klúðra
því að fá aðgreinda reikninga fyrir matinn og Olivier stjórnandi verkefnisins neyddist til að
borga fyrir alla.
Olivier Gineste er mjög atorkusamur og öflugur í alþjóðlegu samstarfi. Hann hefur unnið í
fjölmörgum löndum í heiminum í mörgum heimsálfum og oft er það tengt því að styðja við
menntaverkefni eða heimsækja og fylgja nemendum sem eru í starfsþjálfun í öðrum
löndum. Hann hefur t.d. komið oft til Íslands með nemendum frá suður Frakklandi. MFR er
stórt kerfi smárra skóla þar sem fjölskyldur reka litla skóla sem byggja á alternance kerfi
þ.e. að nemendur eru eina eða tvær vikur í skóla og svo jafnlangan tíma á vinnustað.
Þetta kerfi er eitt af kerfunum sem Frakkar nota til að kenna og þjálfa ungt fólk til starfa.
Olivier hefur komið á samstarfi við marga aðila, VMA um að senda nemendur í
matvælagreinum til Suður Frakklands og fleiri.
Hann hefur svo fengið beiðnir frá Erasmus kerfinu í Frakklandi um að koma á samstarfi við
staði eins og Bosníu sem er varla hluti af Erasmus kerfinu. Þannig bættist Bosnía við í
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verkefnið eftir að það fór af stað.
Fimmtudagur 21. mars 2019.
Nú var ferðadagur. Hluti þátttakenda var farinn heim daginn áður eða var að fara þennan
dag. Við hin fórum saman í bílferð frá Bled í norðurhluta Slóveníu til Zivinice / Tuzla í
Bosníu og Herzegovínu.
Olivier hafði tekið VW Transporter á leigu ogvið vorum átta saman í bílnum. Olivier frá
MFR í Frakklandi, Olivia frá IFOCAP í Frakklandi en það er leiðtogaþjálfun fyrir bændur í
Frakklandi, Francois, Jimmy og Patrik frá MFR á Reunion eyju, Jóhannes og Hildur frá
VMA og Lejla túlkur frá Bosníu.
Við ókum rakleitt frá Bled inná hraðbraut sem lá framhjá Ljubljana og yfir landamærin til
Króatíu. Við tókum eftir breytingu á sumum hlutum þegar til Króatíu kom, skilti við veginn
voru ekki eins nútímaleg og hrein eins og í Slóveníu. Þetta gefur að einhverju leyti
hugmynd um stöðuna. Slóvenía var hluti af Júgóslavíu og þeim tókst næstum að sleppa
við stríð þegar Júgóslavía leystist í sundur, stríðsástand í eina viku eða 10 daga. Síðan
tókst Slóveníu að tengjast nágrönnum í Austurríki og Ítalíu og koma sér í sterk tengsl við
fyrirtæki í þessum löndum. Líklega hefur stöðugleiki í stjórnmálum líka verið sæmilegur.
Þannig fóru Slóvenar þá leið að vinna markvisst að þróunaráætlunum fyrir mismunandi
svæði og koma á fót þessum svæðisþróunarmiðstöðvum eins og BSC sem er þátttakandi í
InnoVET verkefninu.
Króatía fór hinsvegar í gegnum stríðsástand og fólk var hrakið burtu. Bosnía og
Herzegóvína hefur svo farið ennþá verr út úr stríðinu.
Lejla túlkurinn okkar sagði okkur frá aðstæðum, landsháttum og sögu svæðisins.
Í Krótaíu ræddi hún um þrjú svæði. Sléttuna í norðurhlutanum milli Slóveníu og Bosníu þar
sem Zagreb liggur. Istriu sem er nyrsti hluti Adríahafsstrandarinnar og svo
Dalmatíuströndin sem liggur frá Albaníu og upp meðfram Adríahafinu, þar eru borgir eins
og Dubrovnik og Split.
Sléttan gengur undir nafninu Slavonía eftir Slövum sem lögðu hana undir sig fyrir löngu
síðan. Þar eru afar góðar aðstæður til landbúnaðar en Lejla var ósátt við stjórnvöld í
Króatíu sem stuðla að því að flytja inn ávexti og margt annað t.d. frá Spáni og Marokkó
sem leikandi er hægt að rækta á þessu svæði í Króatíu. Þannig er fótunum kippt undan
landbúnaði á þessu svæði, landið færist undir stór bú sem þó nýta bara hluta af ræktuðu
landi og fjöldi fólks flyst burtu.
Lejla fræddi okkur heilmikið um borgríkið Dubrovnik sem á öldum áður voru í lykilstöðu
sem hlið að Adríahafi og þar með Feneyjum. Fenyingar voru vitaskuld afar öflugir sem
tenging milli Evrópu og austurlanda en Dubrovnik gat tekið tolla af skipum sem sigldu um
Adríahaf. Dubrovnik samdi meðal annars við Ottóman veldið um aðgang að sjó fyrir
Bosníu sem nú á örstutta strönd að Adríahafi en Króatía er báðum megin við þenna hluta
sem Bosnía á að sjó.
Þriðja svæðið sem Lejla ræddi um var Istria en það er nyrsti hluti Adríahafsstandar Króatíu
og liggur að því svæði sem Slóvenía á að Adríahafi. Sá hluti er meira tengdur Ítalíu en
aðrir hlutar Slóveníu og Króatíu. Meðal annars er í Slóveníu borgin Portoroz sem
Íslendingar þekkja sem sólarstað.
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Við stoppuðum við hraðbrautina og fengum okkur kaffi á ágætum „Staðarskála“. Svo
fórum við af hraðbrautinni til að sveigja í suður til Bosníu. Við fengum meira að segja
stimpil í vegabréfið við inngöngu í Bosníu. Stuttu eftir þetta var ákveðið að stoppa á
veitingastað í héraði sem kallast Srebrenic. Sá veitingastaður er í lítilli fjallshlíð og er
þekktur fyrir silung á matseðlinum, hreinlega urriða sem er alinn í steyptum kerjum utan við
veitingastaðinn ásamt fleiri fiskitegundum sem líka eru á matseðlinum. Við fengum
prýðilegan heilgrillaðan urriða. Þessi máltíð tók óratíma og við skildum ekkert í því hvað
fólki lá lítið á. Þá var staðan sú að Olivier hélt að Jasmína sem tók á móti okkur í Tuzla
hefði sagt að við mættum ekki koma of snemma. Svo kom í ljós að það var misskilningur
og fólk beið með henni eftir að við kæmum. Því miður hittum við þann hóp ekki. Til að
tefja ennþá meira skoðuðum við bændabýli þar sem fólk var með geitur og gerði ost úr
mjólkinni. Hjónin sem reka býlið eru óvenjuleg að því leyti eða hann er af Serbneskum
ættum en hún af Bosniac uppruna þ.e. múslími. Samt ræktar hún líka svín og borðar þau
líka. Þetta fólk er svo á leiðinni í að stofna MFR skóla á svæðinu þ.e. að fjölskyldur koma
upp námstækifæri sem nýtist svæðinu, oft kemur landbúnaður og ferðaþjónusta af
einhverju tagi við sögu.
Því miður var að verða dimmt þegar við ókum að lokum afganginn af leiðinni frá
landamærum Króatíu og inn í Bosníu til Tuzla.
Þarna sáum við aftur mun á mörgum hlutum miðað við Slóveníu og Króatíu.
Eitt af því sem Lejla túlkur sagði okkur frá var að þú borgar lítinn eða engan skatt af
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húsnæði fyrr en það er fullgert. Þess vegna eru mjög mörg hús að einhverju leyti
ófullgerð, veggirnir eru ófrágengnir að utan og svo frv.
Þegar við komum í gegnum Tuzla var mjög mikil reykjarmengun í lofti, það var kalt og
bæði kyndir fólk með eldiviði á heimilum og raforkuver í Tuzla brennir kolum.
Við komum í gististað í nýju timburhúsi sem kallast Mala Price. Þar hafa hjón komið sér
upp gistihúsi sem er hreinlega nánast eingöngu byggt úr heilum trjám/bjálkum. Húsið er
stórt, þau geta tekið að minnsta kosti 20 gestum og á neðstu hæðinni er heilmikill
veislusalur. Fyrsta sumarið í fullum rekstri var árið 2018.
Um kvöldið fengum við einhvern mat úr nágrenninu /heimsending en flestir voru ekki mikið
svangir eftir silunginn.
Það var mjög eftirminnilegt að Lejla túlkurinn okkar sem er mjög dugleg að tala sagði frá
því að hún fengi gefins kiðling á bóndabænum sem við heimsóttum. Hún myndi svo hafa
geitina hjá sér og nýta mjólkina í ostagerð heima í Sarajevo. Einhver í hópnum spurði hana
hvort hún væri ekki stundum í burtu vegna starfa hennar við túlkun og leiðsögn. Þá sagði
hún að hún myndi bara biðja nágranna sinn að mjólka geitina gegn greiðslu. (I will ask my
neighbor to milk the goat for money!).
Það er óhætt að segja að hópurinn hafi sprungið úr hlátri vegna þess að hún var í alvöru
að meina þetta. Nágranninn er kona á eftirlaunum sem myndi vafalaust ekki hafa neitt á
móti þessu hlutverki. Hvað myndu nágrannar okkar segja ef við bönkum uppá hjá þeim og
spyrjum hvort þeir geti séð um að mjólka geit á meðan við erum í burtu?
Lejla sagði okkur frá ýmsu varðandi Bosníu Herzegovínu en kannski aldrei beint frá
stríðinu sem situr samt greinilega mjög mikið í henni. Hún er mjög öflugur feministi og það
var mjög áhugavert að heyra um stöðuna í jafnréttismálum í Bosníu. Þar er greinilega
mikið verk að vinna.
Föstudagur 22. mars 2019.
Eftir morgunverð á gistihúsinu ókum við inn í Tuzla. Þar var haldinn fundur þar sem alls
komu rúmlega 30 manns. Fundurinn var haldinn í sal sem viðskiptaráð Tuzla er með við
aðaltorg Tuzlaborgar. Stutt frá því torgi er staður þar sem sprengja frá Bosníu Serbum
sprakk í miðju hverfi þar sem algengt er að ungt fólk komi saman. Þetta gerðist 25. maí
1995 á degi unga fólksins, 71 dó í sprengingunni og miklu fleiri slösuðust, nánast allt ungt
fólk.
Jasmína Malic er starfsmaður MFR í Bosníu og er ekki orðin þrítug. Hún er af Bosniac
uppruna (muslimsk), er með nám í fréttamennsku og nýtir sér það vel í þessu starfi, er flink
að miðla upplýsingum, kemur fram í fjölmiðlum og er góð að mynda margvísleg tengsl. Í
nokkur ár hefur hún rekið MFR skóla eða vísi að slíku í bænum Zivinice nálægt Tuzla. Þar
hafa bæði hópar af ungu fólki og eldra fólk verið á námskeiðum en líklega er varla hægt að
segja að þar sé rekinn skóli með formlegum hætti. Eitt af því sem hún sagði okkur frá var
að hún var með námskeið þar sem komu saman fullorðnar konur af bosnískum og
serbneskum uppruna. Báðir hóparnir höfðu misst fólk í stríðinu sem var einmitt á milli
þessara hópa. Eitt af því sem hún bauð þeim uppá var að heimsækja minnisvarða um
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fallna úr báðum hópum. Staðan var þá þannig að þótt þessar konur gætu verið saman á
námskeiði og rætt um sín mál þá treysti sér bara ein kona í hvorum hópi að heimsækja
minnisvarðann hjá hinu þjóðarbrotinu. Það að þessi unga kona Jasmína geri þetta sýnir
manni að hún glímir líklega við ýmislegt sem við getum varla sett okkur inn í eða áttað
okkur á. Við fengum hinsvegar að vita að bara það að Radovan Kharadic hafi verið
dæmdur í Haag skipti máli, að málstaðurinn hafi fengið viðurkenningu.
Á fundinum kynntum við okkar
sem gesti og fundarmenn kynntu
sig og hvernig þeir tengjast því
að vinna að því að koma af stað
svona MFR smáskólum á
svæðinu. Einn af
fundarmönnnum var (ráðherra)
sá meðlimur í héraðsstjórninni
sem sér um málefni dreifðra
byggða og skyld mál. Í raun má
áætla að eftir fimm ár verði
orðnar til þrjár til fimm svona
MFR starfsstöðvar þar sem
heimamenn reka óformlegt og
hugsanlega formlegt nám til að
efla sínar heimabyggðir.
Lejla túlkur, svo héraðsstjórnarmaðurinn og þrír fulltrúar frá Reunion.
Það var mjög athyglisvert að heyra af hverju fólk vill gera þetta, hvaða hugmyndir það
hefur um framtíðina og hvaða vandamál þarf að vinna með.
Eftir hádegisverð á hefðbundnu veitingahúsi var haldið áfram og nú voru færri á fundinum.
Nú unnum við að því að nýta aðferðafræðina sem verkefnið hefur gengið út á til að draga
fram þau atriði sem fólk vill sjá til framtíðar og um leið sjá leiðir til að ná þeim markmiðum,
hindranir á þeirri leið og koma með dæmi um hvað er mögulegt að nýta sér. Aðallega er
þarna verið að ræða um það sem almennt fók getur gert, við ræddum ekki um hraðbrautir
eða einhverjar stórframkvæmdir sem krefjast mikilla peninga.
Einhverjir höfðu komið á fundinn ti að fá svör og lausnir en það er á seinni stigum,
mikilvægara er að ná tengslum við þá sem vilja og geta unnið til framtíðar og reyna að ná
sameiginlegri sýn á framtíðina.
Eftir fundinn notuðum við smá tíma í miðborg Tuzla og svo fórum við á veitingastað sem
má segja að sé um leið safn.
Laugardagur 23. mars 2019
Nú var formlegri dagskrá nokkurnvegin lokið. Félagar okkar höfð farið snemma um
morguninn í leigubíl til Sarajevo, Lejla fór heim og þau Olivia, Francois, Jimmy og Patrik
fóru á flugvöllinn í Sarajevo. Við vorum eftir, Hildur, Jóhannes og Olivier.
Við byrjuðum eftir morgunmat að halda fund með Jasmínu og tveim körlum í stjórn MFR
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skólans sem Jasmína rekur. Við ræddum um það sem við höfðum séð og heyrt og
reyndum að benda á hluti sem við gátum sett í samhengi við önnur svæði sem við höfðum
farið til og kynnst í verkefninu.
Þau Jasmína, Olivier og karlarnir tveir héldu áfram með fundinn en Jóhannes og Hildur
fóru út að ganga um umhverfi gistihússins. Við rákumst meðal annars á tjarnnir sem höfðu
hreinlega verið grafnar út, jarðvegurinn grafinn upp og vatn í dældunum. Þar voru þá
komnir á laugardegi allmargir karlmenn, næstum eingöngu karlar og voru að veiða á stöng.
þeir lögðu bílunum á vegarslóða meðfram tjörninni og sátu eða voru meðfram bakkanum
og höfðu stillt upp veiðistöngum með línu út í tjörnina. Við sáum fáa eða enga fiska sem
höfðu veiðst. Sumir karlarnir höfðu með sér hljóðfæri og spiluðu og sungu yfir svæðið.
Þetta var talsvert súrrealískt að sjá.
Við komum svo aftur í gistihúsið, Olivier, Jasmína, Hildur og
Jóhannes fóru og fengu sér hádegisverð í miðbæ Zivinice og
Jasmína ók okkur á flugvöllinn í Tuzla. Þar er greinilega
verið að byggja og standsetja flugstöð, Wizz Air er eina
flugfélagið sem flýgur þaðan.
Wizz Air flugið var dáilítið á eftir áætlun frá Tuzla en lenti
nálægt áætlun í Berlín um kl. 20.
Við löbbuðum á Hótel Intecity Hotel við Schönefeldt
flugvölllinn.
Sunnudagur 24. mars 2019
Morgunverður á hótelinu við Schönefeldt flugvöll og WOW
flugið var nokkurnvegin á áætlun. Rúta milli Keflavíkur og
Reykjavíkur og svo innanlandsflug til Akureyrar.
Jasmína fulltrúi Bosníu í verkefninu
InnoVET.
Verkefnið InnoVET tengir saman greiningu og umræðu um þróun dreifðra byggða og það
hvernig starfsnám kemur inn í þá umræðu og hvaða stöðu það hefur á svæðunum.
Okkur finnst þetta vera mjög lærdómsríkt og ánægjulegt verkefni. Þeir aðilar sem taka þátt
hafa mjög mikla þekkingu og reynslu af því að skoða og starfa á dreifbýlum svæðum og
við á Norðurlandi hefðum mjög gott af því að skoða þetta. Það munum við gera fyrir enda
verkefnisins enda þurfum við líklega að skila af okkur nokkurskonar skýrslu um
prufukeyrslu á líkaninu með einhverjum hópi sem ekki hefur séð það áður. Meiningin er að
fá að vita það hvort þetta líkan okkar er skiljanlegt fyrir aðra en okkur sem bjuggum það til.
www.innovet-project.eu
Myndirnar eru fengnar frá Facebook síðu PREC í Bosníu, Jasmina Maslic tók þær.
Ef einhver hefur lesið eða gluggað í þetta er tilgangnum náð. Þetta er skrifað aðallega fyrir
okkur til að muna hvað við vorum að gera. En ef þetta skyldi vekja áhuga einhverra
annarra er það gott mál. Allar leiðréttingar, ábendingar, kvartanir eða hugleiðingar eru vel
þegnar, sjá netföngin okkar efst á síðunum.
Jóhannes Árnason
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