Erasmus + verkefnið Vet4Change
Fundur í Vosges héraði í Frakklandi
11. - 15. október 2021.
VET4Change.
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 jarn@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.
Nú var komið að því að hittast í raunheimum.
Um verkefnið VET4Change.
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.
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
VMA er formlegur aðili að umsókninni um verkefnið. Eitt af því sem styður svona umsóknir
er að hluti þátttakenda hafi starfað saman og skilað af sér góðum verkefnum.
SSNE gaf óformlegt samþykki fyrir því að vera nefnt í umsókninni sem samstarfsaðili VMA.
SAMNOR (samstarf
framhaldsskólanna á
Norðausturlandi) gerði
það líka.
Þetta merkir ekki skyldur
eða endilega þátttöku í
fundum heldur að VMA
geti leitað til aðila um
umræður, ábendingar og
einhverja þátttöku í
fundinum á Íslandi.
Best væri að fulltrúar
SSNE og SAMNOR gætu tekið þátt í einhverjum fundum, það er á áætlun.
Verkefninu er stýrt af MFR í Frakklandi.
MFR = Maison Familial Rurales hús, fjölskyldur, dreifbýli.
https://www.mfr.fr/
https://www.mfr-grandest.fr/qui-sommes-nous/ Vefsíða MFR í Grand Est fylki/ svæði, takið
eftir fjölda fyrirtækja sem skólarnir á þessu svæði eru í tengslum við.
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MFR skólar eru á meira en 400 stöðum í Frakklandi og öðrum löndum. Hver skóli er lítill, oft
bara um 100 - 200 nemendur. Fjölskyldur reka skólana og þeir eru yfirleitt í dreifbýli. Yfir
40.000 nemar á ári í kerfi MFR.
Námið byggist oftast á að nemar eru til skiptis í skólanum og á vinnustað (á samningi).
Formation par Alternance = þjálfun til skiptis = dual training.
Oftast er námið að einhverju leyti tengt landbúnaði en þó eru sumir skólarnir með nám í
matreiðslu og öðrum matvælatengdum greinum og líka eru til námsbrautir í umönnun eða
aðstoð við börn eða aldraða.
VET4Change verkefnið.
VET4 Change - exchanging
practices in Europe about VET in
rural areas.
Í raun er titill verkefnisins ekki
fullmótaður þótt vitað sé að
verkefnið muni skoða það hvernig
ákvarðanir eru teknar um dreifbýl
svæði.
Annars vegar er skoðað hvernig áhrif starfsmenntun hefur á svæðin og hvernig hún er og
hinsvegar hvernig hún leiðir til betri stöðu svæðanna, svæðin verða meira sjálfbær.
Úr umsókninni:
Á okkar tímum hefur hnattvæðing áhrif á efnahagslegt og félagslegt jafnvægi á flestum
svæðum. Margir aðilar eru að leita að leiðum til að samræma betur það sem mennta- og
þjálfunarkerfin gera og þarfir svæðanna fyrir færni og hæfni. Stundum er talað um
“mismatch” þ.e. að menntun og þjálfun útskrifaðra passar ekki við þarfir samfélags og
atvinnulífs.
Það er áskorun að veita þeim sem stýra starfsmenntakerfum og öðrum hlutaðeigandi
sterkari rödd og styrkari stöðu innan einstakra svæða í Evrópu. Þarna þarf að skoða
áhrif fólksflutninga og heimsmarkmiða um sjálfbærni.
Verkefnið miðar að því að finna leiðir til að hlusta af athygli á svæðin þannig að það fólk
sem tekur stefnumarkandi ákvarðanir verði sem hæfast til þess að taka ákvarðanir sem
styrkja svæðin.
Þátttakendur í verkefninu munu nýta ýmsar leiðir til að koma auga á og skerpa þeirra
eigin stefnu á þeirra svæði, á landsvísu og í Evrópsku og alþjóðlegu samhengi.
Það fólk sem mótar stefnuna þarf að skilja hvað það merkir að vinna að
svæðisbundinni stefnu og þá mun það geta unnið af ábyrgð sem kjörnir fulltrúar fyrir
svæðin en um leið taka þátt í að takast á við Evrópsk og alþjóðleg viðfangsefni.
Verkefnið er tileinkað þeim aðilum sem móta stefnu fyrir svæði, meðal annars með því að
skoða leiðir til að ungt fólk fái rödd og geti haft áhrif á þeirra eigin líf og heimasvæði.
Mælt er með að þátttökuaðilar hafi aðallega tvo eða þrjá aðila sem fylgja verkefninu í gegn
frá hverjum aðila. Aðrir geta svo komið inn í verkefnið á mismunandi tímum.
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Hildur Friðriksdóttir hildurfri@vma.is og Jóhannes Árnason jarn@vma.is tóku þátt í InnoVET
fyrir hönd VMA. Þau munu líka starfa að VET4Change en einnig munu einhverjir úr
stjórnendahópi VMA taka þátt. (Einn stjórnenda VMA fór á fund í InnoVET.)
Partnerar - þátttöku aðilar. Sjá slóðir hér: https://workqual.vma.is/index.php?title=VET4Change
MFR aðalskrifstofa. Stýrir verkefninu. Líklega munu fulltrúar ýmissa skóla í kerfinu taka
þátt í verkefninu að hluta eða öllu leyti.
MFR í héraðinu Grand Est er beinn aðili að verkefninu. Frakkland
BSC, nýsköpunarmiðstöð og gerð svæðisáætlana, Kranj, Slóveníu.
IFOCAP, samtök sem sjá um bændum og öðrum úr dreifðum byggðum leiðtogaþjálfun.
Frakkland. (Gætu samt dottið út úr verkefninu vegna utanaðkomandi aðstæðna.)
GAL Napoca eru svæðisssamtök óháð stjórnvöldum í Transylvaníu í Rúmeníu.
VMA – Verkmenntaskólinn á Akureyri.
Breza = Birki - svæðisssamtök í Osijek Króatíu til að styrkja hópa ungmenna sem verða
undir.
Inter - Mondes Belgique, stofnun sem tengir saman suður og norður / þróunarsamtök.
Estonian Leader Union, samtök um leiðtogaþjálfun í almannasamtökum.
Ferðasagan.
Þátttakendur frá VMA áttu að vera Jóhannes Árnason kennari og Elva Gunnlaugsdóttir
starfsmaður SSNE. COVID alda á Akureyri kom í veg fyrir að Elva kæmist með.
SSNE - Samtök Sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra - tóku við af Eyþíngi og
atvinnuþróunarfélögum. https://www.ssne.is/
Jóhannes segir ferðasöguna.
Ferðin hófst á Akureyrarflugvelli laugardagskvöld 9. október 2021. Flug til Reykjavíkur.
Gisting í Kópavogi og Árni Víðir skutlaði mér á BSÍ, Flugrúta til Keflavíkurflugvallar.
Það var heljar röð í innritun, tók líklega ca klukkustund. Stutt stopp í fríhöfn og fleiru og svo
um borð í Icelandair flug til Parísar samkvæmt áætlun 7.40 - 12.40 Parísartíma.
Icelandair notar núna terminal 2B og 2D sem er mun nær lestarstöðinni á Charles deGaulle
flugvellinum en terminal 1 er. RER B lestin fer á Gare du Nord í miðborg Parísar en núna
var hún stopp vegna viðhalds og ég fór í rútu að Stade de France og þaðan í RER B.
Labbaði frá Gare du Nord að Gare de l´Est. Þaðan fór lest til
Nancy kl. 16.10. Hraðlestir í Frakklandi eru mjög góðar og
kallast TGV (Train á Grande Vitesse, Lestir á miklum hraða.)
Það var klukkustundar bið í Nancy og svo var
innansveitarlest til Remiremont. Kominn þangað um kl
18.50. Þaðan var svo rúta í þorpið Ramonchamp og kominn
á gististað um kl. 20.00
Hinir í hópnum komu svo seinna og höfðu komið ýmist frá
Strasbourg eða Mulhouse-Basel.
Við erum stödd í Vosges fjöllum austarlega í Frakklandi
nálægt þýsku landamærunum. Þetta svæði er hluti af
stjórnsýsluhéraði sem er kallað Grand Est.
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Á kortinu hér til hliðar er
Ramonchamp ca undir E í
Vosges.
Þarna eru þorp í þröngum
dölum, fjöllin eru ekki mjög
há en ná samt upp í 1300
- 1400 metra yfir
sjávarmáli. Skógur
allstaðar nema á ræktuðu
eða byggðu landi.
Við gistum í
ferðamannagistingu sem
MFR skólinn í
Ramonchamp rekur.
https://www.mfr4vents.com/

https://www.vosges4vents.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Est

https://www.grandest.fr/

http://www.ramonchamp.fr/

https://en.wikipedia.org/wiki/Vosges

Mánudagur 11. október 2021.
Við vorum alla dagana í morgunmat á gististaðnum og nokkrum sinnum í hádegismat og
kvöldmat þar líka.
Þátttakendurnir sem voru mættir voru (sumir voru hluta vikunnar):
Olivier Gineste frá aðalskrifstofu MFR og leiðir alþjóðasamskipti þeirra, leiðir verkefnið.
https://www.mfr.fr/
Alissone Frandemiche sem er líka að vinna að alþjóðasamskiptum MFR.
Lejla Talic Bosnia and Herzegovina / France. Túlkur
Olivier ??? rekur einkafyrirtæki í media og mun vinna myndefni um verkefnið.
Claire Dupont MFR Grand Est Frakklandi. Hún er formaður stjórnar MFR skólans í
Saulxures og varaformaður stjórnar MFR í öllu héraðinu Grand Est.
https://www.mfr-grandest.fr/
Daniel Gillet. svæðisstjóri MFR í héraðinu. 17 MFR skólar og fleira.
Olivia Morel frá IFOCAP sem er leiðtogaþjálfun fyrir bændasamtök í Frakklandi.
https://www.ifocap.fr/
Triin Kallas Eistlandi. Stýrir samtökum leiðtoga í félagasamtökum sem láta sig varða
málefni dreifbýlis LAG = Local Action Group) https://leaderliit.eu/
Endla Mitt Stjórnandi í svona LAG í austur hluta Eistlands við Rússnesku landamærin
Ivana Sibalic frá Osijek í Króatíu. Hún starfar fyrir Breza sem eru samtök sem taka við og
sinna unglingum og börnum með ýmis vandamál. https://breza.hr/
Franja Gavrosek Schmidt frá Slóveníu, Gorenskja regional development authority. BSC
https://www.bsc-kranj.si/
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Iulia Gordon vinnur fyrir Gal NAPOCA, in Romania.
Mocan Alexia Vanessa Rebeca vinnur líka fyrir Gal NAPOCA. Þetta eru dreifbýlissamtök
sem sinna því að veita styrki til ýmissa verkefna í Transylvaníu.
https://napocaporolissum.ro/
Jóhannes Árnason VMA Akureyri.
(Elva Gunnlaugsdóttir from SSNE, gat því miður ekki komið )
https://www.vma.is/ https://www.ssne.is/

Við byrjuðum um kl. 8.00 á því að kynna okkur
og við kynntumst MFR skólanum í
Ramonchamp. Þar er áhersla á hestamennsku
og landbúnað almennt. Skólinn býður nemum
allt frá 14 ára aldri nám á þessum sviðum og upp
í fagviðurkennt nám og þjálfun fyrir störf.
Farið var yfir verkefnið og dagskrá vikunnar.
Það er mjög margt að innbyrða á fyrsta degi og
Olivier er býsna öflugur og áttar sig ekki alltaf á
því að ekki eru allir jafn orkumiklir og hann.
Eftir hádegið var fjarfundur með aðilum sem
komust ekki á staðinn. Philippe De Leener var
með okkur á fjarfundum í enda flestra daganna,
hann átti ekki heimangengt.
Philippe ræddi við okkur um áhrif menningar á
breytingar. Hann benti á að stundum takast
breytingar alls ekki vel eða bara hreint engar
breytingar verða þegar það fólk sem stýrir breytingunum áttar sig ekki á þeirri menningu /
staðblæ (frá Kristjáni Kristjánssyni) sem ríkir þar sem ætlunin er að kalla fram breytingar.
Kvöldmatur var í næsta þorpi, tók ca hálftíma að keyra þangað. Þar býr Brigitte Gehin
skrifstofustjóri á aðalskrifstofu MFR í París. Maðurinn hennar er fjárbóndi með ca 300
kindur, þau eru búin að endurgera hús sem hefur verið í eigu fjölskyldu hans síðan fyrir árið
1900. Stærðar hús þar sem upphaflega voru hafðar kýr á neðstu hæðinni. Við borðuðum
hjá þeim. Ég hef hitt Brigitte nokkrum sinnum í fyrra verkefninu InnoVET.
Komið í gististað aftur um kl. 22.30.
Þriðjudagur 12. október 2021.
Morgunverður og svo kl. 8.00 af stað í tveggja tíma ökuferð til bæjarins Molsheim sem er í
nágrenni Strasbourg. Farið um Munster dalinn. Í Molsheim hittum við Pierre Hoerter sem
hefur verið í forystu fyrir þá starfsemi sem fer fram undir merkjum SOLIVERS í Molsheim.
http://www.solivers.eu/beneficiaries/detail/1
https://www.unea.fr/quest-ce-quune-entreprise-adaptee
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Þarna er unnið með virkum hætti að því að aðlaga þá einstaklinga sem myndu kallast fatlaðir
eða þroskaskertir / með minni starfsgetu að því að verða fagmenn á ákveðnum sviðum.
Fyrst gekk þetta út á að þjálfa þau til starfa í landbúnaði, oft var erfitt að fá fólk til starfa og
þennan hóp vantaði tækifæri til starfa.
Þessi þjálfun kallast nám í vinnu, það er farið kerfisbundið yfir þá hæfni sem fólk þarf til að
geta sinnt ákveðnum störfum, hæfnin er metin og viðkomandi fær vottun um hæfni sína.
Mætti kallast eins konar hæfnibréf / qualification. Sumir þessir einstaklingar fara til vinnu á
öðrum vinnustöðum en sumir verða áfram hjá þeim vinnustað sem þeir þjálfast hjá. Pierre
rekur vinnustað þar sem 75% starfsmanna hafa einhverja fötlun.
Við snæddum hádegismat á veitingastað í Molsheim sem kallast Le Bistrot du Barbu.
https://www.lebistrotdubarbu.com/
Þessi veitingastaður er einn af þeim sem vinnur með þessu kerfi við að þjálfa fólk með fötlun
til starfa.
Pierre bauð okkur upp á glas af
freyðivíni sem kallast Crémant
d'Alsace. Spurning um þennan
sið í hádeginu í VMA??
Eftir hádegisverðinn héldum við
áfram að vera á veitingastaðnum.
Þá ræddi við okkur Celine
Armspach sem starfar hjá
héraðsstjórninni í Grand´Est í málefnum ungs fólks. Þá er átt við fólk á aldrinum 16 - 29 ára.
Hún útskýrði fjölmargt sem gert er til að aðstoða ungt fólk og ekki síst til að það sjái framtíð í
að vera áfram á þessu svæði. Sumir hlutar héraðsins eiga í vandræðum að halda íbúafjölda
því borgirnar draga til sín fólk. Þannig lítur út fyrir að það muni vanta fólk meðal annars til að
sjá um eldra fólkið þegar það þarf aðstoð.
Í raun kristallaðist þarna það sem við sáum svo á fleiri stöðum að landbúnaður og aðrir
styrkleikar svæðisins eru hefðbundnir og virðast ekki gefa kannski mikið rými til skapandi
starfa, þróunar og tilrauna. Þannig er kannski ekki verið að bjóða fjölbreytileika í
lífssskoðunum og lífsmynstri velkominn.
Þetta hljómaði talsvert í áttina að því
sem Philippe hafði rætt við okkur daginn
áður.
Við höfðum smá tíma til að labba um
Molsheim og eitt af því sem við sáum
voru storkar á ljósastaurum. Tilviljun að
við vorum að ræða um ungt fólk? Börn
á leiðinni??
Á leiðinni til baka fórum við um borgina
Colmar og stoppuðum í miðbænum þar
og gátum virt fyrir okkur byggingarstílinn.
Það var gaman að sjá það.
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Komin í Ramonchamp eftir ca tveggja tíma akstur m.a. um Thann dalinn um kl. 20.00 og þá
var kvöldverður.

Miðvikudagur 13.október 2021
Farið af stað um kl. 8.00 eftir morgunverð.
Nú var ekið í rúmlega tvær klst í aðra átt eða til norðausturs á svæðið við Verdun. Þessi
akstur var nánast alla leið eftir hraðbrautum, framhjá Nancy og við komin nálægt
landamærum Luemborg og Belgíu.
Við stoppuðum í þorpi sem kallast Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Þar er MFR skóli
https://sites.google.com/mfr-vigneulles.com/lecfa-mfrdevigneulles-ls-hatto/accueil
Þessi skóli er með 230
nemendur í landbúnaði og
skyldum greinum, meðal
annars viðhaldi og viðgerðum
á traktorum og öðrum
landbúnaðarvélum.
Skólinn hefur farið í gegnum
mikið uppbyggingarstig á
undanförnum árum og byggt
fyrir ca 600 milljónir ÍSK og það
er fjármagnað að hálfu leyti úr ríkissjóði og svo af heimamönnum, sveitarfélagi og skólanum
sjálfum.
Stjórnandi skólans ræddi mikið um þessa uppbyggingu og það að hann vildi að aðstaðan
yrði nýtt fyrir samfélagið, fyrir námskeiðahald, félagsmiðstöð og fleira. Skólinn er með
heimavist fyrir 140 nemendur, þeir eru eina viku í einu í skólanum og svo viku á vinnustað.
18 - 20 vikur í skólanum á ári og sama á vinnustaðnum. Þessi skóli eins og svo margir bjóða
grunnnám og svo áframhald þar sem nemendur eru á námssamningi. Grunnámið er
alternance eða vika í skóla og vika á vinnustað og almenna reglan er að nemar fá ekki laun
en á námssamningi fá þeir laun. Kennarar úr skólanum fylgjast með nemum og heimsækja
þá á vinnustað ekki sjaldnar en tvisvar á ári til að meta frammistöðuna og hvernig gengur.
Kennararnir meta líka vinnustaðina,
hvort vinnustaðirnir geti þjálfað þá
hæfni sem nemendur þurfa í
náminu.
Hádegisverður í matsal skólans.
Þar var meðal annars boðið uppá
freyðivín sem kallast Vin Fou eða
vín sem gerir þig brjálaðan, annar
dagurinn í röð með freyðivín í
hádeginu. Hmm.
Eftir hádegið héldum við fund með manni sem var fulltrúi samtaka fyrirtækja á svæðinu
Carémeuse http://www.caremeuse.org/
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Þetta er eiginlega vettvangur framkvæmdastjóra fyrirtækja til að heimsækja fyrirtækin og
ræða um framtíð svæðisins. Við fengum strax á tilfinninguna að þetta væri bæði stórgóð
hugmynd og líka takmörkuð því sjónarhornið virðist frekar þröngt.
Eitt af því sem kom fram bæði hjá Alexis eftir hádegið og skólastjóranum fyrir hádegið var að
þótt það hafi verið byggð hraðlestarlína á svæðið og tengt til Parísar hefur það ekki styrkt
byggðina mikið, fólk fer frekar í vinnu í París en það hefur ekki orðið nein að ráði uppbygging
á svæðinu. Ég las í það að þarna hefði þurft að hafa fleiri sjónarhorn við þróun og
uppbyggingu ekki bara landbúnað og iðnað og ferðamennsku heldur fleiri hugmyndir sem
reyndar er ólíklegt að einsleitur hópur
fólks með sama bakgrunninn komi
með.
Síðast þennan daginn var svo samtal
við Cristelle ??.
Hún sagði okkur frá smáverkefni um
lífræna ræktun og þar væru í vinnu
fólk sem hefði verið atvinnulaust og
hefði átt erfitt. Upphafið var að kallað
var eftir lífrænt ræktuðu grænmeti í
skólamötuneyti á svæðinu. Tveir MFR
skólar tóku sig saman og komu þessu
af stað, að gefa fullorðnu fólki sem var
óvirkt tækifæri til vinnu og náms til
starfsréttinda í lífrænni ræktun og að
efla lífræna ræktun á svæðinu.
Þetta verkefni tikkar í mörg box, engin notkun eiturefna eða slíks, hollur matur fyrir skólana,
stutt aðfangakeðja, aldrei meira en einn milliliður, verið að virkja fólk sem var óvirkt og veita
því bæði atvinnu og þjálfun til réttinda. Hvað gerir þetta fyrir MFR skólana? Þarna fær MFR
skólinn tækifæri til að vinna að breytingum á samfélaginu í átt að meira sjálfbæru samfélagi,
þjálfa hæfni sem samfélagið þarf í lífrænni ræktun, virkja fólk sem er óvirkt og ekki síst fá
aðstoð við að þróa aðferðir til að virkja fólk sem hefur átt erfitt. Þannig er lítill kostnaður
notaður til að fá fjölmarga jákvæða þætti fram. Ekki verið að hugsa um stórar allsherjar
lausnir heldur smáar sem má svo endurtaka á fleiri stöðum.
Seinna í vikunni komu fram raddir meðal fólks úr MFR skólunum að þeim gengi ekki vel að
fá upplýsingar um og samvinnu við suma MFR skólana sem hafa verið að þróa ýmis konar
verkefni en virðast ekki hafa áhuga á að sýna eða segja frá því. Að einhverjir skólarnir vilji
halda slíku fyrir sig, hugsanlega að aðrir fái ekki að herma eftir. MFR vinnur vissulega á
heimaslóðum hvers skóla en þetta er líka mjög sterkt bandalag margra skóla á
héraðavettvangi og yfir allt kerfið. Þannig er slík einangrunarstefna ekki í stíl við vinnubrögð
MFR kerfisins. Meiningin er að kennslufræði og aðferðir við þjálfun séu eitthvað sem hægt
er að yfirfæra milli skólanna.
Við ókum svo af stað til baka í aðra rúma tvo klukkutíma og fengum kvöldverð í
Ramonchamp.
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Fimmtudagur 14. október 2021.
Þennan daginn vorum við kyrr í Ramonchamp. Við nýttum litla kennslustofu sem
fundarherbergi. Það var vissulega mjög athyglisvert að sjá að þegar fólk ýtti á rofa á
veggnum til að draga niður gluggatjöld / til að myrkva, þá voru það málmtjöld utan við glerið,
þau komu af rúllu sem var í veggnum ofan við gluggann. Ég sá fyrir mér að svona
útbúnaður myndi nú ekki þola margar vetrarlægðir hjá okkur.
Dagskráin þennan daginn var hugsuð sem endurgjöf til gestgjafanna um svæðið. Við
sögðum frá því sem við höfðum tekið eftir og unnum í nokkurskonar hugtakakorti um
eiginleika og stöðu svæðisins. Þetta er í raun tilgangur verkefnisins að verða hæfur til að
meta stöðuna til framtíðar á ákveðnu svæði.
Þennan daginn kom inn í dagskrána Giang Pham sem hafði verið að vinna með okkur í fyrra
verkefninu InnoVET. Hann hefur lokið doktorsnámi í málefnum dreifðra byggða og er með
ráðgjafafyrirtæki og vildi skoða með okkur möguleika á því að sækja um verkefni. Hann
nefndi meðal annars verkefnaflokka sem kallast Interreg Europe og í Erasmus kerfinu
Centers of Vocational Excellence.
https://www.interregeurope.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
Það urðu talsverðar umræður um þetta og eitt af áherslusviðunum var nám í umönnun, það
lítur út fyrir að það verði mikil þörf á fólki sem getur sinnt umönnun og aðstoð við aldraða.
MFR skólar og fleiri slíkir aðilar eru upplagðir sem þróunarstaðir fyrir slíkt nám á heimavelli.
Giang útskýrði að samstarfskona hans Natalie sem líka var á fjarfundi með okkur myndi
stýra slíku verkefni sem þátttaka fæst í umsókninni.
Það urðu allir frekar fegnir þegar við
hættum frekar snemma þennan
daginn. Nokkur hluti hópsins fór í
gönguferð í Ramonchamp, meðal
annars að pínulítilli kapellu sem var
reist til minningar um fólk sem dó í
seinni heimstyrjöldinni.
Um kvöldið var svo flottasti
kvöldverðurinn í MFR skóla í næsta
þorpi, Saulxures.
https://www.mfrsaulxures.fr/
Þetta er heimaskóli Claire Dupont
sem var með okkur alla vikuna. Hún
er formaður stjórnar þessa MFR
skóla en líka varaformaður stjórnar MFR í öllu Grand Est héraðinu. Claire kemur þarna inn
vegna þess að hún er foreldri, dóttir hennar hafði notið góðs af skólanum í Saulxures, fundið
þar fjölina sína og skólinn hafði hjálpað henni mikið að koma lífi sínu á réttan kjöl. Claire er
virk sem stjórnarmaður þótt dóttirin sé löngu hætt í skólanum.
MFR skólinn í Saulxures hafði lent í tilvistarkreppu fyrir 10 - 15 árum en þá kom upp
hugmynd um að vinna með sveitarfélaginu og nú er svo komið að skólinn býður tvær
námslínur / tvö námssvið, matreiðslu og umönnun.
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Meðal annars útbýr skólinn ca
250 skólamáltíðir á hverjum
degi fyrir leikskóla og
grunnskóla í nágrenninu.
Þau segjast hafa þrjá hópa í
matreiðslunáminu,
hugsanlega á mismunandi
stigum. Hver hópur er eina
viku í skólanum og tvær í
vinnustaðaþjálfun. Þannig er
alltaf einn hópur í skólanum
og aðalverkefnin eru þessar skólamáltíðir.
Við fengum dýrindis veislu sem aðal kennarinn í matreiðslu og fjórir nemar á samningi
útbjuggu. EInnig sáu tveir nemar á samningi í framreiðslu um að bera matinn fram. Allir
þessir nemar höfðu verið í MFR skólanum í Saulxures en voru nú nálægt því að ljúka
samningi eða búin.
Við þetta borðhald reyndi verulega á mjög takmarkaða Frönskukunnáttu okkar en
einhvernvegin náðum við að ræða við heimamenn sem flestir voru með mjög takmarkaða
Ensku.
Það er einmitt ein af niðurstöðunum um svæðið og MFR skólana á svæðinu að Enska er
alltof lítið þjálfuð. Enskukennsla er sennilega frekar gamaldags og byggist á málfræði og
lestri og nánast engum samtölum. Frakkar heyra líka ekki mikið Ensku í sjónvarpi eða slíku
því næstum allt er dubbað / talað inn á Frönsku fyrir enskumælandi leikara. Þetta veldur því
að aljóðasamskipti eru hærri þröskuldur en ella því nemendur og kennarar finna sig ekki í
góðri stöðu að gera sig skiljanleg á
erlendum tungumálum.
Föstudagur 15. október 2021.
Við vorum aftur allan daginn í
Ramonchamp.
Byrjuðum um kl. 9.00 á því að skoða
líklega dagskrá fyrir fundi og aðra
viðburði tengda verkefninu. Það lítur
um það bil svona út, dagsetningar
eru aðallega tillögur en ekki búið að
festa þær.
29 nóv - 2 des Brussels.
Hugsanlega einhverjir partnerar komi þar í tilefni af
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2021/11/29/
Svo getur verið að Olivier hafi haft aðra hluti í huga þessa daga í Brussels.
January 28 - 29 Strasbourg Hugsanlega einhverjir partnerar komi þar í tilefni af youth
confere.
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Í viku 13 dagana 28 - 30 mars 2022 Eistland 2 - 3 daga fundur um verkefnið. Allir
mæti
Vika 19 Slóvenía og Króatía 9. - 13. may 2022. Fimm dagar í vettvangsskoðun og
námskeið um heimasvæði Frönju og Ívönu. Allir mæti.
15 - 16 júní Brussels European Development days, hugsanleg myndu einhverjir partnerar
hittast þar.
Vika 41 Ísland 10. - 14. október. 2022. Allir mæti. Námskeið og vettvangsskoðun, mikið
fókusað á fólk sem tekur ákvarðanir. Þarna þarf að reyna að tengja verkefnið við það fólk
sem tekur ákvarðanir , bæði láta það fólk vita hvað við sjáum og hugsum en líka að heyra
hvað það segir um þróun svæðisins.
Rúmenía hugmynd 16. - 18. janúar 2023

Jafnvel í desember 2022.

15. - 16. júní 2023 European Development days France
Lokafundur í verkefninu til að meta verkefnið og undirbúa lokaskýrsluna.
Ekki er alveg sett upp hvort allir partnerar þurfa að mæta alltaf en Olivier tók fram að
verkefnið á fjölmarga ferðastyrki og hægt er að nýta þá sameiginlega. Þótt einhverjir
partnerar nýti ekki sína styrki er hægt að færa þá á milli. Þannig er hægt að hafa með sér
fólk þótt það komi ekki á alla fundina.
Eðlilega var spurt mikið um kostnað við Íslandsferð og ég dró ekkert undan að það væri
mjög ólíklegt að sú ferð yrði innan þeirrar upphæðar sem verkefnið útvegar.
Það er eðlilegt að hugsa sér að þegar verkefnið kemur hingað verðum við með bækistöð á
Akureyri frekar en einhversstaðar fyrir sunnan. Við þurfum að fara með hópinn í
Mývatnssveit og eitthvað fleira en reyna að nýta þá daga í heimsóknir á einhverja staði þar
sem unnið er að þróun svæðisins.
Mikilvægt er að ná sambandi við sveitarstjórnir. Best væri að skoða gistimöguleika sem fyrst
og reikna með ca 15 manna
hópi, reynslan sýnir að oft
vilja fleiri koma hingað en fara
á aðra fundi.
Eftir þessa dagskrárumræðu
komu Claude Rivel til okkar
og Philippe á fjarfund.
Claude er hluti af hópi fólks
sem hefur staðið fyrir
umræðu um þróun dreifbýlla
svæða í áratugi, var í
sveitarstjórn á svæðinu en byrjaði sem félagsráðgjafi.
NIðurstaðan af umræðunni var sú að mræða um þróun dreifbýlla svæða þarf að fara fram á
forsendum margra mismunandi hópa og þarf að taka með fjölbreytileg sjónarmið. Ef
eingöngu fá sjónarmið ráða er ólíklegt að fólk t.d. hætti að flytja burtu.
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Mér fannst ég fá út úr þessari umræðu að það þurfi að vanda sig og stuðla að því að ekki
heyrist bara einhver hópur fólks sem telur sig geta talað fyrir svæðin heldur sé reynt að
passa að fjölbreyttar raddir heyrist. Miðaldra hvítir sköllóttir karlar voru nefndir sem hópur
sem ekki væri líklegt að endurspegli mörg mismunandi sjónarmið. Samt er líklegt að slíkur
hópur telji sig geta talað fyrir hönd svæðisins.

Hádegisverður í Ramonchamp.
Eftir hádegið notuðum við tímann til að útbúa myndband þar sem hver og einn þátttakandi
talaði um sína reynslu á sínu tungumáli, svo verða gerðir textar til að setja með
myndbandinu.
Einnig tók Olivier viðtal við hvern og einn, þar var töluð Franska eða Enska.
Olivier nafni hans sá um að taka upp og mun vinna myndefni um vikuna. Segja má að það
gæti orðið til heimildarmynd um þessa viku. Vonandi verður maður sér ekki of mikið til
skammar.
Svo skildu leiðir. Við fórum sex saman til Strasbourg í vaninum sem Olivier hafði leigt og við
notuðum milli staða í vikunni. Olivier stjórnandi verkefnisins, Ivana, Leijla, Vanessa, Iulia og
Jóhannes.
Aðrir þáttakendur fóru til síns heima í Frakklandi eða aðrar leiðir á brautarstöðvar eða
flugvelli til að komast heim.
Það tók okkur ca tvo og hálfan tíma að komast til Strasbourg, seinnipart föstudags er
greinilega mikil umferð á hraðbrautum og á sumum stöðum voru þær engar hraðbrautir.
Við gistum á IBIS hóteli beint á móti brautarstöðinni í
Strasbourg.
https://all.accor.com/hotel/3018/index.en.shtml
Fórum á veitungahús að fá okkur kvöldverð og þvældumst
um miðborgina, fylgdum Ivönu á rútubílastöð en hún fór í
rútu til Króatíu.
Meðal annars fórum við inn á Le Meteor þar sem er
bruggaður bjór. Þátttakendur VMA í European Youth
Event 8. - 9. okt höfðu einmitt heimsótt þann stað.
https://lemeteor.fr/
Laugardagur 16. október 2021.
Morgunverður 6.45 og svo labbaði ég á brautarstöðina í
Strasbourg. Þaðan með TGV til Charles de Gaulle
flugvallar við París. Ferðin tók bara tvær klukkustundir og
tvær mínútur eins og áætlunin sagði til um. Allt mjög
nákvæmt.
Bið í örfáa klukkutíma á flugvellinum og svo um borð í flug Icelandair til Íslands, farið með
Boeing 767 sem er með 8 sæti í hverri röð. Greinilegt að langflestir farþegarnir voru á leið til
USA eða Kanada.

Jóhannes Árnason jarn@vma.is

12

Erasmus + verkefnið Vet4Change
Fundur í Vosges héraði í Frakklandi
11. - 15. október 2021.
Smá fríhöfn og svo tékk á COVID pappírum að fara í land. Innanlandsflug til AKureyrar og
kominn þangað nákvæmlega viku eftir að ég fór frá Akureyri.
Þegar ég velti fyrir mér efni verkefnisins hugsa ég auðvitað um þá aðila eða haghafa /
stakeholders sem koma að umræðu um tengsl starfsnámskerfa og þróunar dreifðra byggða.
Kannski þurfum við að hugsa þetta líka út frá þeim kröftum sem eru á ferðinni og ráða því í
hvaða átt er farið. Hvaðan koma þessir kraftar og hverja þeirra viðurkennum við eða vitum
um? Mun það fólk sem við lítum á sem hagahafa eða hagsmunaaðila átta sig á þeim
kröftum sem ráða. Er það fólk sem tekur ákvarðanir meðvitað um þessa krafta?
Aftur.
Ef einhver hefur lesið eitthvað af þessu þigg ég viðbrögð, leiðréttingar, spurningar og
ábendingar. Að sjálfsögðu er ég til að í að ræða viðfangsefnið hvenær sem er. Ég þykist
geta sagt fyrir hönd VMA að ef einhver hefur áhuga á að taka þátt má alveg skoða það.
Allar upplýsingar og skoðanir sem eru settar fram hér eru á mína ábyrgð, og líka allar villur
sem hafa slæðst með.
Jóhannes Árnason jarn@vma.is 846 9030
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