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Síða 2

INNGANGUR
Markmið verkefnisins er að þróa kerfi af gæðaferlum um vinnustaðanám sem falla að gæðakerfum
framhaldsskóla og annarra sem senda fólk í nám og þjálfun á vinnustöðum.
Verkefnið fylgir í kjölfar annarra verkefna sem hafa unnið með og þróað vinnubrögð við vinnustaðanám.
Meðal annars að þróa sýnismöppu til að sanna þjálfun nema og námskeið til stuðnings við vinnustaði til
að þeir geti stutt við nema þannig að vinnustaðanámið skili sem mestu.
Samstarfsaðilar eru fjórir framhaldsskólar og tvö ráðgjafafyrirtæki. VMA á Akureyri, Íslandi,
Charlottenlund í Þrándheimi í Noregi og Axxell í sænskumælandi hluta Finnlands eru fjölbrautaskólar
sem bjóða margvíslegt starfsnám. Jules Rieffel (hluti af Nantes Terre Atlantique) er landbúnaðarskóli í
Nantes, Frakklandi í samvinnu við marga smáa aðila í landbúnaði. Ráðgjafafyrirtækin eru IFSAT
(International Foundation for Sustainable Agriculture Training) í Hollandi og Broadshoulders í Hereford
Englandi. Báðir þessir aðilar hafa mikla reynslu af samskiptum við vinnustaði og skipulagi starfsnáms,
sérstaklega í landbúnaði. Meiri upplýsingar um samstarfsaðilana eru aftast í handbókinni.
Samstarfsaðilarnir í WorkQual verkefninu hafa unnið áður að verkefnum og þróað verkfæri til að vinna
með nemendum í starfsnámi og þjálfun. Meðal annars í þessum verkefnum:


ProVoTrain (2005-2007) Lýsing á og handbók til að leiðbeina nemendum um að útbúa
sýnisbók (Portfolio of Evidence) til að sanna þjálfun og hæfni á vinnustað.



POÈTE (2008-2010), Portfolio Of Evidence To Europe, einblíndi á kennara og aðra sem
meta vinnustaðanám með því að nýta sýnisbókina í mismunandi greinum og styrkja þannig
þá hugmynd að vinnustaðanám sé verkefni þriggja aðila, skóla, nemanda og vinnustaðs.



WorkMentor (2011- 2013) (Starfsfóstri) skoðaði þriðja aðilann, vinnustaðinn og þá
starfsmenn sem styðja nemann í vinnustaðanáminu.

Eftir að hafa unnið að því að þróa sýn okkar á þriggja aðila samkomulagið um vinnustaðanám sýndist
okkur að við þyrftum að vinna að almennu kerfi eða líkani til að lýsa skipulagi vinnustaðanáms, hvernig
því er fylgt eftir og hvernig matið fer fram.
WorkQual verkefnið er sett upp til að tilgreina hvaða hagsmunaðilar bera ábyrgð á því að
vinnustaðanám takist sem best.
Vissulega er munur á því hvernig mismunandi lönd og mismunandi starfsgreinar setja upp sín kerfi um
vinnustaðanám en verkefnið miðar að því að tilgreina sameiginlega þætti og það sem líklegt er að þurfi
að sjá um og fylgjast með þegar unnið er eftir gæðakerfi. Þessir þættir munu verða teknir upp í kerfin
sem samstarfsaðilarnir vinna eftir á heimavelli.
Lokaafurðin verður kerfi sem er samræmt því sem notað er í hverju landi og á grunn í sameiginlegu
Evrópsku kerfi um vinnustaðanám.

Síða 3

HVAÐ ÞARF TIL AÐ VINNUSTAÐANÁM TAKIST VEL?
Reynsla samstarfsmanna og umræða á fundum í verkefninu sýnir að mikilvægt er að fylgja eftirfarandi
ferlum til að vinnustaðanám verði árangursríkt.
1. Upplýsa alla hagsmunaaðila
 Að funda með nemum og fulltrúum vinnustaða.
 Þjálfun starfsfólks (starfsfóstranámskeið).
 Handbækur eða leiðbeiningar til nemenda og vinnustaða
2. Að velja viðeigandi vinnustaði.
 Skrá um viðeigandi vinnustaði fyrir þessa þjálfun.
 Viðtöl við fulltrúa vinnustaða.
 Tryggja að öryggis og heilsutengdir þættir séu í lagi.
3. Undirbúa nemann fyrir vinnustaðanámið.
 Umsóknir / beiðnir um vinnustaðanám.
 Þjálfun fyrir vinnustaðanám og atvinnu, mat á hæfni nema.
 Viðtal við vinnuveitanda / fulltrúa vinnustaðar.
4. Undirbúa vinnuveitanda / vinnustað fyrir vinnustaðanámið.





Vita að hverju er gengið á vinnustað, hvað getur vinnustaðurinn boðið / þjálfað?
Að vinnustaður hafi raunhæfar væntingar til nema.
Atriði sem samkomulag þarf að ná til.
Hvernig vinnustaður skili skýrslum og mati á nemanum.

5. Stuðningur á meðan vinnustaðanámið fer fram.






Vinnuskýrslur, skráning og verkefni sem þarf að skila.
Stuðningur og fóstrun á vinnustað.
Mat á nemanum og vinnustaðnum.
Samskipti og samskiptaleiðir á meðan vinnustaðanám fer fram.
Eftirlit og eftirfylgni með vinnustaðanámi.

6. Mat og viðurkenning eftir vinnustaðanám.







Nemi skilar af sér.
Sjálfsmat nema.
Mat vinnustaðar á nema og framkvæmd vinnustaðanáms.
Að velja dæmisögur (velja dæmi til að skýra ferlið).
Viðurkenning fyrir frammistöðu nema og vinnustaðar.
Að nýta vinnustaði sem fulltrúa skóla og námsins.
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HUGTAKAKORT - HVAÐ ÞARF TIL AÐ VINNUSTAÐANÁM TAKIST VEL?
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HVERJIR ERU HAGSMUNAAÐILARNIR?
Þegar við þróum ferlana sem leiða til árangursríks vinnustaðanáms er ljóst að margt fólk þarf að koma
við sögu. Neminn er miðpunkturinn í öllu ferlinu en ýmsir frá skólanum og vinnustaðnum koma við
sögu. Það er þó mismunandi eftir stærð skóla og vinnustaðar.

 Neminn er aðalviðfangsefnið og alltaf þarf að viðurkenna að nám og þjálfun miðar að því að
neminn þroskist og öðlist áhuga og hæfni. Nemar eru einstaklingar með einstaklingsbundna
eiginleika, mismunandi áhuga og ólíkar þarfir.

Frá vinnustaðnum gætu eftirtaldir komið við sögu:
 Starfsfóstri (sá sem styður nemann helst). Work Placement Mentor
 Yfirmaður - eftirlitsaðilli. Supervisor
 Samstarfsmenn. Co-Worker
 Verkstjóri, flokkstjóri. Team Leader
 Deildarstjóri. Section Manager
 Eigandi / forstjóri. Owner

Frá skólanum eða miðstöð vinnustaðanáms gætu eftirtaldir komið við sögu:
 Kennari, leiðbeinandi. Teacher/ Trainer
 Umsjónarmaður með vinnustaðanámi. Work Placement Coordinator/ Mentor
 Deildarstjóri viðeigandi námsbrautar. Head of Department
 Stjórnandi skólans (má skuldbinda skólann). Administrator

Aðrir sem gæti þurft að taka með í reikninginn eftir aðstæðum.
 Foreldrar, forráðamenn nema undir 18 ára. Parents/ Guardians
 Vinnumiðlanir. Job Centre
 Félagsþjónusta. Social Workers
 Stuðningsaðilar, aðilar sem styrkja deild eða námstilboð. Sponsors
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HVAÐ ER Í HANDBÓKINNI?
Þegar við setjum saman Handbók um vinnustaðnám munum við sýna eftirtalið fyrir hvert skref:
1. Skrifleg lýsing á því hvað þarf að gera.
2. Flæðirit til að sýna hver gerir hvað.
3. Gátlisti til að fylgja eftir því sem þarf að ljúka og nýta við úttektir á kerfinu.

Í þessari handbók höfum við markað þá stefnu að það komi fimm aðilar að samvinnunni um
vinnustaðanámið þótt það geti verið ýmis afbrigði við það í mismunandi löndum, starfsgreinum og
kerfum.
 Nemi (nemandi er samt oftar notað um fólk í skóla)
Learner

 Vinnuveitandi / eigandi / stjórnandi sem getur skuldbundið vinnustað.
Employer/ Owner/ Senior Manager
 Starfsmentor (starfsfóstri) / verkstjóri (flokksstjóri / samstarfsmaður
Work Mentor/ Supervisor/ Coworker

 Umsjónarmaður með vinnustaðanámi / kennari / leiðbeinandi
Placement Coordinator/ Teacher/ Trainer
 Stjórnandi skóla / deildarstjóri sem geta skuldbundið skólann.
Administrative Centre/ Department Head
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VERKLAG 1:

AÐ UPPLÝSA HAGSMUNAAÐILA.

Markmið
Að sýna það ferli að vinna að því að allir sem koma að vinnustaðanámi viti hvert er hlutverk þeirra
ásamt því að vera meðvitaður um kosti vinnustaðaþjálfunar og hvað þarf til að hún takist vel.
Hagsmunaðilar eru:
Skólinn / miðstöð vinnustaðanáms og þeir sem þar koma að málum.
Foreldrar / forráðamenn ásamt nemanum.
Vinnuveitendur / vinnustaðir og þeir sem þar koma að málum.
Stuðningskerfi fyrir nema, vinnumiðlun, félagsþjónusta, aðrir svo sem meðferðaraðilar, réttarkerfi og fl.
eftir aðstæðum nemans.
Ferli
1.

Allt kynningarefni ætti að sýna kosti vinnustaðaþjálfunar sem eðlilegs hluta af starfsnámi.

2.

Kynningarefnið ætti að sýna samband skóla, nema og vinnustaðar sem samkomulag og samvinnu
þriggja aðila.

3.

Kynningarefnið ætti að sýna samband náms og þjálfunar í skóla og þjálfunar á vinnustað sem
samfellda og samræmda námskrá.

4.

Kynningarefnið ætti að sýna hvernig mat á hæfni á vinnustað er notað sem hluti af heildarmati til
skírteinis eða útskriftar.

5.

Allar upplýsingar um námið ættu að sýna mögulega náms og starfsmöguleika sem nemar eiga kost
á þegar þeir hafa lokið náminu og þjálfuninni.

6.

Opnir dagar og aðrir atburðir sem kynna námið ættu að taka vinnustaði og vinnustaðaþjálfun með í
reikninginn þannig að neminn sjái allt ferlið með vinnustaðaþjálfun sem eðlilegan hluta af náminu
og þjálfuninni. Í raun ætti að kynna starfsgrein og vinnustaði líka.
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VERKLAG 1

FLÆÐIRIT - AÐ UPPLÝSA HAGSMUNAAÐILA.
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VERKLAG 1

GÁTLISTI - AÐ UPPLÝSA HAGSMUNAAÐILA.

Ferli: Að upplýsa hagsmunaaðila.
Hverju þarf að ljúka? Úttektarlisti

Lokið J / N

Athugasemdir

Kynningarefni fyrir nema skýrir kosti vinnustaðaþjálfunar.
Kynningarefni fyrir vinnustaði sýnir kosti þess að taka
nema.
Samband nema, vinnustaðar og skóla / miðstöðvar
vinnustaðanáms er skýrt sett fram.
Námskrá og hæfnimarkmið fyrir vinnustaðanám er tengt
við nám í skóla (nám utan vinnustaðar).
Form og fyrirkomulag mats á vinnustað er sett fram með
skýrum hætti.
Skýrt er hvernig mat á frammistöðu á vinnustað kemur
fram á skírteini og hve mikið það vegur í lokamati.
Náms- og starfsmöguleikar í framhaldi af
vinnustaðaþjálfun eru sýndir á skýran hátt.
Kynningarviðburðir svo sem opnir dagar eru nýttir til að
benda á hlut vinnustaða og vinnustaðaþjálfunar í náminu.
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VERKLAG 2

AÐ VELJA VIÐEIGANDI VINNUSTAÐI.

Markmið
Að sýna það hvernig vinnustaðir eru valdir og gengið úr skugga um að þeir geti veitt viðeigandi, örugga
og lærdómsríka vinnustaðaþjálfun.
Ferli
1. Möguleikar á vinnustaðanámi geta orðið til með ýmsum hætti.
a.
b.
c.
d.
2.

Vinnuveitandi hefur samband við skóla eða miðstöð vinnustaðanáms.
Skóli eða miðstöð vinnustaðanáms hefur samband við ákveðinn vinnustað.
Neminn bendir á eða óskar eftir ákveðnum vinnustað.
Ábending eða meðmæli frá öðrum aðilum svo sem samtökum í ákveðnum starfsgreinum.

Þegar komið er í ljós að vinnuveitandi sýnir áhgua eða lætur tilleiðast að taka nema í þjálfun mun
fulltrúi skóla eða miðstöðvar vinnustaðanáms hafa samband við vinnustaðinn innan tveggja vikna til
að ræða um eftirtalin atriði.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hvað það hefur í för með sér að veita vinnustaðaþjálfun.
Hvaða lagaleg og opinber skilyrði þarf að uppfylla.
Hvernig vinnustaðanámið er skipulagt og því stýrt.
Hvernig fylgst er með vinnustaðanáminu, bæði mat á frammistöðu og samskiptaleiðirnar.
Hvernig mat á nemanum og vinnustað fer fram, bæði mat skólans og mat vinnustaðar.
Við hverju má búast af nemanum.

3.

Eftir að fyrstu upplýsingar hafa borist vinnuveitanda fer fulltrúi skóla eða miðstöðvar
vinnustaðanáms í heimsókn á vinnustað. Tilgangurinn er að hitta stjórnendur og aðra á staðnum og
sannreyna að vinnustaðurinn komi til móts við þarfir nemans, Meðal annars er skoðað:
a. Að vinnustaðurinn sé öruggur fyrir nema.
b. Staðfesta hvaða hæfniþætti er hægt að þjálfa hjá nema.
c. Staðfesta að formleg atriði svo sem tryggingar séu í lagi frá skóla og vinnustað.
d. Að ganga frá almennu samkomulagi um vinnustaðanám eða um að vinnustaðurinn taki
að sér ákveðinn nema (eftir að almenna samkomulagið hefur verið staðfest ).

4.

Á vinnustaðnum mun fulltrúi skóla skoða öryggis- og heilbrigðistengd atriði og meta hættur fyrir
nema. Farið verður yfir það hvort það þurfi að hindra að neminn taki þátt í ákveðnum verkþáttum,
noti ákveðin tæki eða vinnustöðvar á vinnustaðnum eftir því hvar í náminu neminn er staddur.

5.

Gátlisti um öryggi og heilbrigði er skoðaður fyrir hvern nema og á meðan vinnustaðanáminu
stendur eftir aðstæðum og lengd þjálfunar.

6.

Eftir fundinn verður vinnuveitandi beðinn um að skrifa undir almennt samkomulag um samstarf um
vinnustaðanám og um að taka ákveðinn nema til að staðfesta hverjar eru skyldur vinnustaðarins.

7.

Þegar vinnustaður hefur verið tekinn út og er búinn að skrifa undir almennt samkomulag um
vinnustaðanám er vinnustaðurinn skráður á lista yfir mögulega þjálfunarvinnustaði í viðeigandi
starfsgrein / námsbraut.

Page 10

VERKLAG 2

FLÆÐIRIT - AÐ VELJA VIÐEIGANDI VINNUSTAÐI.
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VERKLAG 2

GÁTLISTI - AÐ VELJA VIÐEIGANDI VINNUSTAÐI.

Ferli: Að velja viðeigandi vinnustaði.
Hverju þarf að ljúka?

Lokið J / N

Athugasemdir

Mögulegir vinnustaðir fundnir eftir mismunandi leiðum.
Fyrirspurnum frá vinnustöðum um vinnustaðanám er svarað
innan tveggja vinnuvikna.
Fulltrúi skóla eða miðstöðvar vinnustaðnáms útskýrir:
a. Hvað það merkir að veita vinnustaðaþjálfun.
b. Hvaða lagaleg og formleg skilyrði þarf vinustaður að
uppfylla.
c. Hvernig vinnustaðanáminu er stýrt.
d. Hvernig fylgst er með vinnustaðanáminu.
e. Hvernig vinnustaðanámið er metið.
f. Hvers er að vænta af nemanum:
Ef þörf er á fer fulltrúi skóla eða miðstöðvar vinnustaðanáms í
heimsókn á vinnustað. (Hér er gert ráð fyrir að það sé alltaf
gert áður en almennt samkomulag um vinnustaðanám er gert
milli vinnustaðar og skóla/miðstöðvar. Eftir það þarf ekki
endilega að fara í heimsókn áður en nemi er tengdur
vinnustaðnum)
Þegar vinnustaður er heimsóttur er skoðað:
a. Hvort vinnustaður og vinnusvæðið er öruggt fyrir nema á
þessi stigi námsins.
b. Hvaða hæfniþætti vinnustaðurinn getur þjálfað og hvaða
viðfangsefni neminn mun fást við.
c. Hvort nauðsynleg formleg og lagaleg skilyrði eru uppfyllt:
d. Hvort vinnustaður mun samþykkja almennt samkomulag
um vinnustaðanám í greininni eða ef það er þegar tilbúið
hvort vinnustaður taki að sér ákveðinn nema.
Búið er að taka út vinnustað með tilliti til öryggis og
heilbrigðisatriða.
Ef vinnustaður uppfyllir kröfur til að geta veitt vinnustaðaþjálfun
er skrifað undir almennt samkomulag um að vinnustaður veiti
þjálfun í greininni (námssamkomulag), bæði stjórnandi
vinnustaðar og skóla skrifa undir.
Vinnustaður er skráður á lista um vinnustaði í greininni.
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VERKLAG 3

AÐ UNDIRBÚA NEMANN FYRIR VINNUSTAÐANÁM.

Markmið
Að sýna feril þess að undirbúa nema fyrir vinnustaðanám svo þeir verði meðvitaðir um væntingar sínar,
væntingar til þeirra og hvernig þeir eiga að hegða sér til að þjálfunin verði sem árangursríkust.
Ferli
1. Í náminu skal kennari tryggja að nemi fái kennslu um starfatengda leikni svo sem:
a.
b.
c.
d.
e.

Að útbúa ferilskrá.
Samtalstækni.
Ábyrgð og hegðun á vinnustað.
Öryggi og heilbrigðistengd atriði á vinnustað í greininni.
Menningarlega og aðra þætti t.d. ef vinnustaðanám fer fram í öðru landi.

2.

Áður en neminn byrjar vinnustaðanám þarf að meta hvort hann hefur náð þeirri færni að það mæti
þeim kröfum sem vinnustaður og staða í náminu krefst.

3.

Óskir nema um vinnustað og viðfangsefni eru skoðaðar með tilliti til: vals nemans, færnimats fyrir
nemann, reynslu nemans í greininni, vinnusemi og einbeitingu nemans, landfræðilegra þátta og
hvaða vinnustaðir á vinnustaðalista koma til greina.

4.

Mat á færni nemans er skoðað með tilliti til krafna og aðstæðna á vinnustöðum á
vinnustaðalistanum.

5.

Kennarinn útskýrir námsmarkmið sem á að ná í vinnustaðanáminu, meðal annars: Verkefni sem
þarf að leysa og skila af sér, ferilmöppu eða aðrar aðferðir við að sýna innhald þjálfunarinnar og
verkþætti sem neminn á að taka þátt í og læra.

6.

Kennari eða umsjónarmaður með vinnustaðanámi hefur samband við vinnustað til að staðfesta
dagsetningar og tímabil vinnustaðanámsins, skyldur hvers aðila, daglegan vinnutíma og hvernig
neminn fær kynningu og leiðbeiningar á vinnustað.

7.

Kennari eða umsjónarmaður með vinnustaðanámi gengur frá því við alla aðila hvaða dag neminn á
a byrja vinnustaðanámið.
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VERKLAG 3 FLÆÐIRIT - AÐ UNDIRBÚA NEMANN FYRIR
VINNUSTAÐANÁM.
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VERKLAG 3 GÁTLISTI - AÐ UNDIRBÚA NEMANN FYRIR
VINNUSTAÐANÁM.
Ferli: Að undirbúa nemann fyrir vinnustaðanám.
Hverju þarf að ljúka?

Lokið J / N

Athugasemdir

Nemi fær þjálfun í:
a. Að útbúa ferilskrá.
b. Samtalstækni.
c. Ábyrgð og hegðun á vinnustað.
d. Öryggi og heilbrigðistengd atriði á vinnustað í
greininni.
e. Menningarlega og aðra þætti sem þarf að skoða t.d.
ef vinnustaðanám fer fram í öðru landi.
Mat á styrkleikum og veikleikum nemans og því hvort
nemi hefur náð þeirri færni að það mæti þeim kröfum sem
vinnustaður og staða í náminu krefst.
Óskir nema um vinnustað og viðfangsefni eru skoðaðar
með tilliti til: vals nemans, færnimats fyrir nemann,
reynslu nemans í greininni, vinnusemi og einbeitingu
nemans, landfræðilegra þátta og hvaða vinnustaðir á
vinnustaðalista koma til greina.
Ferilskrá og upplýsingar um nema eru sent til
vinnuveitenda svo hægt sé að velja og samþykkja nema.
Vinnustaður samþykkir ákveðinn nema / samþykkir þann
nema sem valdi vinnustaðinn.
Kennari skýrir fyrir nemanum þau markmið sem ætlunin
er að hann náí í vinnustraðanáminu.
Skóli eða miðstöð vinnustaðanáms staðfestir upphaf
vinnustaðanáms og fyrirkomulag þess, meðal annars:
Upphafs og lokadagsetningar
Skyldur og ábyrgð nemans.
Vinnutíma og fyrirkomulag.
Hvernig tekið verður á móti nemanum á vinnustaðnum.
Neminn fer í heimsókn á vinnustaðinn. Neminn byrjar
vinnustaðanámið.

Page 15

VERKLAG 4

AÐ UNDIRBÚA VINNUSTAÐ FYRIR VINNUSTAÐANÁM

Markmið
Að sýna hvernig allir hagsmunaaðilar, meðal annars vinnustaðurinn er meðvitaður um framlag til og
kosti þess að taka nema í vinnustaðanám. Jafnframt að vinnustaður taki með í reikninginn hvað þarf að
gera til að stuðla að því að vinnustaðanámið verði árangursríkt fyrir nemann og vinnustaðinn.
Ferli
1. Upplýsingar um alla mögulega vinnustaði eru geymdar í gagnasafni um vinnustaði.
2.

Skólinn eða miðstöð um vinnustaðanám hefur reglulegt samband við hugsanlega og skráða
vinnustaði í greininni með því að senda reglulega upplýsingar eða minnisblöð.

3.

Þegar nemi hefur valið vinnustaði sem gætu komið til greina og mati á færni nemans er lokið mun
umsjónarmaður vinnustaðanáms setja upp mögulega staði fyrir nemann.

4.

Umsjónarmaður vinnustaðanáms hefur samband við vinnustaðinn til að senda upplýsingar um
hugsanlega(n) nema, þar koma fram helstu upplýsingar um færni nemans ásamt styrkleikum og
veikleikum og hugsanlega ferilskrá frá nemanum.

5.

Vinnuveitandi samþykkir skilyrði og fyrirkomulag vinnustaðanámsins meðal annars: Tímabil,
skyldur og ábyrgð, vinnutíma, laun (ef svo ber undir) og hvernig samskiptaleiðir og
matsfyrirkomulag er notað.

6.

Umsjónarmaður vinnustaðanáms skipuleggur fund nema með fulltrúum vinnustaðar til að neminn
geti kynnt sig. Best er að þetta sé gert augliti til auglitis en aðrar leiðir gætu verið nothæfar og
nægjanlegar t.d. símafundur eða í gegnum myndsíma / Skype eða annað ef aðstæður kalla á slíkt.

7.

Eftir viðtalið fær umsjónarmaður vinnustaðanáms viðbrögð frá vinnustaðnum um það hvort hægt er
að taka við nemanum í vinnustaðanám.

8.

Ef vinnuveitandi vill taka við nemanum er gengið fra´tímamörkum og alir aðilar fá upplýsingar um
það.

9.

Starfsmaður vinnustaðarins þarf að sækja námskeið fyrir starfsmentora (starfsfóstranámskeið) til
að tryggja að einhver á vinnustaðnum skilji hvernig hægt er að styðja nemann á vinnustaðnum.

10. Umsjónarmaður vinnustaðanáms staðfestir það hvernig vinnustaðurinn mun taka á móti nemanum.
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VERKLAG 4 FLÆÐIRIT - AÐ UNDIRBÚA VINNUSTAÐ FYRIR
VINNUSTAÐANÁM
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VERKLAG 4 GÁTLISTI - AÐ UNDIRBÚA VINNUSTAÐ FYRIR
VINNUSTAÐANÁM
Ferli: Að undirbúa vinnustað fyrir vinnustaðanám.
Hverju þarf að ljúka?

Lokið J / N

Athugasemdir

Vinnustaður uppfyllir kröfur sem skóli eða miðstöð
vinnustaðanáms gerir ásamt fagkröfum í greininni.
Upplýsingar um vinnustað og tengiliði eru uppfærðar í
gagnagrunni um vinnustaði.
Námsmarkmið fyrir vinnustaðanámið hafa verið útskýrð
fyrir vinuveitanda / fulltrúa vinnustaðar.
Vinnuveitandi hefur rætt við nemann.
Endurgjöf og ábendingar úr viðtal hafa borist nemanum.
Feedback from interview is given to the student
Nemi þiggur pláss á vinnustað.
Fulltrúi vinnustaðar hefur sótt starfsfóstranámskeið og
tileinkað sér til hvers er ætlast varðandi stuðning við
nema á vinnustað.
Nemi tekur þátt í undirbúningi á vinnustað, getur verið
nokkurskonar námskeið eða annarskonar undirbúningur.
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VERKLAG 5: STUÐNINGUR Á MEÐAN VINNUSTAÐANÁM FER FRAM.
Markmið
Að benda á mismunandi tímabil í vinnustaðanáminu og hvernig er hægt er að fylgjast með og styðja
nema til að tryggja árangursríka dvöl á vinnustað.
Þetta ferli er skoðað sem þrjú tímabil: Upphaf vinnustaðanáms, vinnustaðaþjálfunin sjálf og endir á
vinnustaðanáminu. Þessi handbók nær ekki yfir þau sérstöku verkefni, og skipulag sem nám í
ákveðinni starfsgrein felur í sér. Slíkt fer eftir námskrá og öðrum handbókum sem notaðar eru fyrir
viðkomandi starfsgrein.
Ferli
1.

Neminn mætir á fyrsta degi á vinnustað undirbúinn til að takast á við þjálfunina og fer í gegnum
eftirfarandi kynningu eða byrjunarfasa:
a. Kynning á vinnustaðnum og samstarfsfólki.
b. Kynning á stjórnendum og/eða starfsfóstra.
c. Kynnist reglum, meðal annars um öryggi og heilbrigðismál, fyrirkomulag vinnudags og
hvernig vinnuaðstæður eru á staðnum.
d. Kynning á verklagi og ferlum eins og hægt er í byrjun.
e. Staðfestingu á þeim ákvæðum sem eru í samkomulagi um vinnustaðanámið sem
neminn, skóli og vinnustaður hafa samþykkt.

2.

Þess er vænst að kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms hafi samband við nemann í fyrstu
viku eða í enda fyrstu viku til að fá að vita að allt hafi gengið samkvæmt áætlun og að neminn hafi
fundið sig á vinnustaðnum.

3.

Ætlast er til að neminn haldi dagbók eða ferilbók sem sýnir og sannar viðfangsefni, framfarir og
hæfni nemans. Hér er lögð áhersla á að neminn ber líka ábyrgð á náminu.

4.

Kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms ætti að skipuleggja heimsókn á vinnustaðinn og
tryggja að neminn og starfsfóstri / yfirmaður viti hvenær. Ef nemar eru of langt í burtu má notast við
símafund eða myndsíma / Skype eða annað form.

5.

Starfsfóstri eða yfirmaður ætti að skipuleggja fundi með reglulegu millibili með nemanum við þannig
aðstæður að það fáist næði, helst ekki á skrifstofu viðkomandi. Á fundunum þarf að fara yfir
matsblöð og annað varðandi nám og framfarir nemans. Einnig þarf starfsfóstrinn að vera
meðvitaður um og til aðstoðar með verkefni og annað sem neminn þarf að skila af sér á meðan
vinnustaðanáminu stendur.

6.

Ef starfsfóstri eða yfirmaður á vinnustað koma auga á að neminn á í erfiðleikum þarf að hafa
samband við kennara eða umsjónarmann vinnustaðanáms og taka þátt í að leysa úr málum.
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VERKLAG 5: FLÆÐIRIT - STUÐNINGUR Á MEÐAN VINNUSTAÐANÁM
FER FRAM.
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VERKLAG 5: GÁTLISTI - STUÐNINGUR Á MEÐAN VINNUSTAÐANÁM
FER FRAM.
Ferli Stuðningur á meðan vinnustaðanám fer fram.
Hverju þarf að ljúka?

Lokið J / N

Athugasemdir

Kynning eða byrjunarfasi á vinnustað ætti að innihalda:
a. Kynning á vinnustaðnum og samstarfsfólki.
b. Kynning á stjórnendum og/eða starfsfóstra.
c. Kynning á reglum, meðal annars um öryggi og
heilbrigðismál, vinnuaðstæður og fyrirkomulag
vinnudags.
d. Kynning á verklagi og ferlum eins og hægt er í
byrjun.
e. Staðfestingu á þeim ákvæðum sem eru í
samkomulagi um vinnustaðanámið sem neminn,
skóli og vinnustaður hafa samþykkt.
Kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms hefur
samband við vinnustað og nema við lok fyrstu viku
vinnustaðanámsins.
Neminn heldur dagbók eða ferilbók / sýnisbók frá byrjun
vinnustaðanáms.
Neminn fær heimsókn eða heimsóknir eftir lengd
vinnustaðanámsins til að fylgjast með námi og framförum
nemans.
Reglulegt samband er við vinnustaðinn / starfsfóstrann á
vinnustaðnum.
Álitamál og vandamál eru skoðuð og leyst úr þeim eins
fljótt og vel og hægt er.
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VERKLAG 6: MAT OG FRÁGANGUR VEGNA VINNUSTAÐANÁMS.
Markmið
Að sýna ferlið sem notað er þegar vinnustaðanámið er metið af nema, vinnustað og skóla til að skoða
framfarir nemans og til að sníða af agnúa eða forðast vandamál í framtíðinni.
Við lok vel heppnaðs vinnustaðanáms ætti að vera tækifæri til að viðurkenna framlag vinnustaðar og
nema til að byggja upp sögu þjálfunar með góðum dæmum um gott vinnustaðanám. Þannig geta
vinnustaðir orðið hluti af kynningu náms og starfsmöguleika.
Ferli
1.

Þegar neminn kemur aftur úr vinnustaðnámi þarf hann að skila öllum verkefnum viðkomandi
vinnustaðadvölinni og mati á reynslunni.

2.

Vinnuveitendur / vinnustaðir ættu líka að fá hvatningu til að leggja mat á frammistöðu nemans og
hvernig staðið var að vinnustaðanáminu af hendi skóla eða miðstöðvar vinnustaðanáms. Þetta
þarf að vera hluti af samkomulaagi við vinnustað um vinnustaðanámið.

3.

Sumar námsbrautir ætlast til að nemar kynni reynslu sína af vinnustaðanámi og í einhverjum
tilvikum er fulltrúum vinnustaðar boðið að fylgjast með.

4.

Kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms ætti að leitast við að viðurkenna vinustaðanámið og
frammistöðu nemans. Einnig ætti að reyna að safna saman einstökum dæmum um afburða
frammistöðu og nýta í kynningu á náminu og starfsgreininni.

5.

Upplýsingar úr mati á vinnustaðnum ættu að rata með einhverjum hætti í gagnabanka um
vinnustaði til að nýta styrkleika vinnustaðar og forðast vandamál ef þau hafa komið upp.

6.

Allskyns athugasemdum, hugmyndum og því sem lærst hefur þarf kennari eða umsjónarmaður
vinnustaðanáms koma til viðeigandi skólastjórnenda og að lokum inn í umbótaferli.
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VERKLAG 6: FLÆÐIRIT - MAT OG FRÁGANGUR VEGNA
VINNUSTAÐANÁMS.
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VERKLAG 6: GÁTLISTI - MAT OG FRÁGANGUR VEGNA
VINNUSTAÐANÁMS.
Ferli: Mat og frágangur vegna vinnustaðanáms.
Hverju þarf að ljúka?

Lokið J / N

Athugasemdir

Nemi lýkur vinnustaðanámi.
Kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms sendir
matstæki til vinnustaðar. (Þetta er til frá upphafi en hér er
beðið um að skila.)
Nemi skilar af sér verkefnum og dagsbók / sýnisbók /
ferilbók sem tilheyra vinnustaðanáminu.
Nemi lýkur sjálfsmati og mati á vinnustaðadvölinni.
Nemi kynnir vinnustaðanámið (ef krafa er um það) eða
leggur fram lokauppgjör um vinnustaðanámið.
Starfsfóstra er boðið að vera viðstaddur kynningu
nemans.
Nemi fær einhverskonar viðurkenningu á
vinnustaðanáminu, sérstakt skírteini eða að minnsta kosti
að á skírteini í lok náms komi fram hvar vinnustaðanámi
var lokið, hve lengi og hver voru viðfangsefnin.
Kennari eða umsjónarmaður vinnustaðanáms kemur
öllum ábendingum og hugmyndum um umbætur til
gæðastjóra og skólastjórnenda.

Page 24

AÐ RÝNA VERKLAGIÐ
Hver stofnun notar sína viðeigandi rýni, innri og ytri úttektir, og rýnir verklagið til að tryggja að unnið sé
eftir því sem ætlast er til.
Markmiðið með því að rýna verkferla er að:
 Tryggja að gæðakerfi og verkferlar mæti breytilegum og mismunandi þörfum og kröfum þeirra
sem koma að verkinu.
 Tryggja að starfsmenn vinni í samræmi við þá verkferla sem hafa verið samþykktir.
 Taka við og vinna úr ábendingum og upplýsingum frá öllum hagsmunaaðilum til að tryggja að
kerfið nái tilgangi sínum í námi og þjálfun.
 Koma auga á og bæta þau atriði sem þarf sífellt að hugsa um til að verklag sé gott.
 Benda á tækifæri til og nauðsyn á endurmenntun og starfsþróun starfsmanna og hvar helst er
að finna veikleika í kerfinu.
 Styðja stöðuga starfsþróun hjá öllum sem koma að námi og þjálfun.
Gæðastjóri í hverri stofnun er ábyrgur fyrir að leggja fram áætlun um úttektir á kerfinu, hvað þarf að
skoða, hvenær og hverjir sjá um úttektirnar.
Úttektarmenn skoða það hversu vel fyrirmælum í verklagsreglum er fylgt með því að nota
úttektargátlista. Gátlistar í þessari handbók geta aldrei orðið fullkomnir fyrir allar stofnanir því þar
bætast við ýmis smáatriði og skjöl sem þarf að nota við sérstakar aðstæður.
Úttektarmaður skilar skýrslu og samantekt á sérstöku eyðublaði úr hverju gæðakerfi. Úttektargátlistar
eiga að auðvelda úttektarmönnum að ná yfir ferlið í heild. Síðan er úttektargátllistum og úttektarskýrslu
skilað til gæðastjóra til skoðunar og ef ábendingar um frávik koma fram þarf gæðaráð stofnunar að
ákveða hvort þarf að breyta verklagi eða bæta vinnuna.
Gæðastjóri eða staðgengill hans er ábyrgur fyrir:
 Að setja af stað umbótaferli ef ástæða er til;
 Fylgjast með því hvernig umbætur ná fram;
 Halda skrá um úttektir og niðurstöður þeirra;
 Skila skýrslum til stjórnenda stofnunar um gæðamál og hvernig gæðakerfið virkar.
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SAMSTARFSAÐILAR
VMA - Akureyri
Comprehensive College,
Akureyri, Iceland.
www.vma.is,
Jóhannes Árnason
Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir
Ari Hallgrímsson
Guðmundur Ingi Geirsson
Broadshoulders Hereford,
England.
www.broadshoulders.co.uk
Philip Broomhead
Adele Broomhead
Axxell Utbildning,
Southwestern Finland
www.axxell.fi
Tanja Halttunen
Harriet Jönsson
Nantes Terre Atlantique,
Nantes, France
http://rieffel.paysdelaloire.elyco.fr/

Verkmenntaskólinn á Akureyri is a comprehensive vocational college in
Akureyri,Iceland.
VMA offers various study lines; purely academic preparatory study for
university, art studies, different vocational study and training and a special
needs department. The vocational departments are: House building,
electricity, electronics, metalwork, automechanics, ship machine
engineering, food and catering, hair styling, assistant nursing, sports
studies and business studies. Approx 1200 students.
Broadshoulders was set up to provide a service to European partners who
were asking for external evaluation of projects.
The company has been involved in such projects since 2000 and still going
strong. Through wide experience in evaluation, curriculum design,
mentoring and work based learning, we have accrued ideas on how
individuals learn and how to get the best out of people.
Axxell was founded in 2008 and consists of several former schools in
Southwest Finland. Axxell offers vocational education within 9 fields of
vocational education and training for both youngsters and adults. Also
vocational education for 24 upper secondary vocational qualifications.
Axxell works within the Swedish speaking community in Finland with it's
almost 1500 students and 300 fulltime teachers.

Mireille Rioual
Yveline Beraud

Etablissement Public Local Enseignement et de Formation Pour Agriculture
Jules Rieffel is a vocational four part school which depends on the Ministry
of Agriculture: two secondary and high schools, an apprenticeship centre
and a centre for adults which trains unemployed people or employees who
need to qualify. The area of expertise is gardening, horticulture, agriculture
and food processing. There are many work platforms to train people to get
skills and knowledge.

IFSAT foundation,
Netherlands
www.ifsat.eu
Bas Timmers
Charlie Wannop

IFSAT Foundation, Harderwijk, NL was established in 1996 to work with
organic agricultural production, processing, economic and entrepreneurial
activities. IFSAT is an international organisation, board members are from
different European countries. The goal of the foundation is: education and
training support for sustainable rural development.
IFSAT is working with Het Idee in this project. Het Idee is working with
students and is exploring Mentoring methods.

Het Idee, Netherlands
www.maartenreckman.nl/
Maarten Reckman

Het Idee (the Idea) supports people in their personal development, so that
their self-confidence, self-esteem and self-respect strengthens and they will
be able to develop a new perspective toward themselves and their job
opportunities. The company takes in people who have been unemployed or
otherwise have had problems establishing a career, using the idea that
work will lead to work.

Charlottenlund Videregående Charlottenlund upper secondary school the largest school in Mid-Norway,
Skole, Trondheim, Norway
located in Trondheim. The school offers general and vocational studies, as
www.charlottenlund.vgs.no well as specially adapted education.
Torkild Svorkmo-Lundberg
Anne Sophie Hunstad

Ingvild Espelien will be connected to the project through her contact with
Charlottenlund because of her textile workshop, Selbu Spinneri.
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