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EIN MENNTAÁÆTLUN ESB
EIN LANDSKRIFSTOFA

Árið 2007 var ýtt úr vör nýrri menntaáætlun ESB – Lifelong Learning
Programme – sem tók við af fyrri áætlunum Leonardo da Vinci og
Socrates. Með því náðist sá áfangi að sameina undir einum hatti
allar samstarfsáætlanir Evrópusambandsins sem lúta að menntun
og starfsþjálfun einstaklinga frá vöggu til grafar. Sett var upp ein
landskrifstofa fyrir áætlunina og skipaði menntamálaráðherra sjö
manna stjórn á grundvelli tilnefninga frá ýmsum hagsmunaaðilum. Líkt
og með fyrri áætlanir, sér Háskóli Íslands um rekstur landskrifstofunnar
og skipta Alþjóðaskrifstofa Háskóla Íslands og Rannsóknaþjónusta
Háskóla Íslands með sér verkum þannig að Alþjóðaskrifstofan sér
um Comenius, Erasmus og Grundtvig, en Rannsóknaþjónustan um
Leonardo da Vinci og Námsheimsóknir. Sameiginlega sjá skrifstofurnar
um þveráætlanir.
Hinni nýju Menntaáætlun var vel tekið á Íslandi eins og fyrirrennurum
hennar og hefur framkvæmdin gengið mjög vel. Landskrifstofa
Menntaáætlunarinnar hefur úthlutað 7.926.813 evrum á þessum
þremur árum til 372 verkefna sem snerta beinlínis að minnsta kosti
3.500 einstaklinga.

Í þessari útgáfu er veitt yfirlit yfir framkvæmd áætlunarinnar 2007-2009.
Gerð er grein fyrir hverri undiráætlun og verkefnaflokkum sérstaklega
og einnig þeim stoðverkefnum sem fjármögnuð eru af áætluninni og
rekin eru af Alþjóðaskrifstofunni og Rannsóknaþjónustunni.
Tilgangurin er að vekja athygli á fjölbreytninni og umfangi þátttökunnar.
Allir háskólar landsins, flestir framhaldsskólar og margir grunn- og
leikskólar taka þátt í áætluninni. Það sama á við um fjölmarga aðra
fræðsluaðila, svo sem símenntamiðstöðvar og einstök fyrirtæki sem
eru virk í menntun og starfsþjálfun. Þess vegna eru settar fram tölur
um umfangið en jafnframt dæmi um verkefni í hverjum hluta til að
ljá tölunum innihald og samhengi. Óhætt er að fullyrða að þessi mikla
þátttaka hefur áhrif á menntakerfið í heild sinni og þá menntun og
starfsþjálfun sem Íslendingum stendur til boða.
Fyrir hönd stjórnar og starfsfólks Landskrifstofu Menntaáætlunar ESB
þökkum við fyrir þær góðu móttökur sem áætlunin hefur fengið síðustu
þrjú árin. Við erum þess jafnframt fullviss að Menntaáætlun ESB mun
halda áfram að gegna mikilvægu hlutverki í íslensku menntakerfi á
komandi árum.

Ágúst Hjörtur Ingþórsson						
Forstöðumaður							
Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands					

Karítas Kvaran
Forstöðumaður
Alþjóðaskrifstofu Háskóla Íslands
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COMENIUS

COMENIUS er skólastarfshluti Menntaáætlunar

Evrópusambandsins og er nefndur eftir tékkneska
guðfræðingnum, heimspekingnum og uppeldisfrömuðinum
Johann Amos Comenius (1592-1670). Hann var sannfærður
um að menntun skipti höfuðmáli í þroskaferli mannsins.

LEIK-, GRUNN- OG FRAMHALDSSKÓLAR
www.comenius.is
COMENIUS

Fjöldi
verkefna

Skólasamstarfsverkefni

47

Nemendaskiptaverkefni

1

Endurmenntun kennara	 x
Undirbúningsheimsóknir
Aðstoðarkennsla

11
1

Fjöldi
styrkþega

322

Upphæð
styrks €

429.800

Fjöldi
verkefna

24

Fjöldi
styrkþega

400

Upphæð
styrks €

Fjöldi
verkefna

434.500

25

484

4

100

15

11.200

2

48

40.000

62

98.837

x 	

66

95.985	  x

13

15.450

9

15

17.220

2007
1

4.590	  x

Þjálfun kennaranema

2008

14.383	  x
7.000	  x

1

10

7.000

1

10

Comenius Regio

x

x

x

x

x

Heildartala

61 	 423

374.000
80.000

81 	

130.900

2009

33.754

3 	

14.346

x	 x

x	 x

20.000

566.877	 36	 541	 609.088	 47	 692

653.000

Lýsing á Comenius
Comenius miðar að því að koma á gæðastarfi í skólum og
tryggja Evrópuvitund í menntun. Styrkt eru fjölþjóðleg
samstarfsverkefni skóla víðs vegar í Evrópu. Einnig er
lögð áhersla á að auka möguleika til endurmenntunar og
starfsþjálfunar kennara og efla tungumálanám á öllum
skólastigum. Comenius skiptist í skólasamstarfsverkefni,
nemendaskiptaverkefni, endurmenntun kennara,
undirbúningsheimsóknir, Comenius aðstoðarkennslu og þjálfun
kennaranema.

x

Upphæð
styrks €

18	 24

2

( í gildi 2007 og 2008)

Fjöldi
styrkþega

Markmið
• að ýta undir nemenda- og kennaraskipti i Evrópu
• að árið 2010 hafi a.m.k. 3 milljónir nemenda tekið þátt í
Comeniusverkefnum
• að hvetja til tungumálanáms, tölvulæsis og betri
kennslutækni
• að efla Evrópuvitund og gæði í kennaramenntun og
skólastjórnun

„Ég hvet alla sem fá tækifæri til að taka þátt í
Comeniusverkefni að slá til.“
- Þátttakandi í nemendaskiptaverkefni
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Hverjir geta tekið þátt?

Skólasamstarfsverkefni:
Ljóti andarunginn, frásagnir og
ævintýri í Evrópu 2007-2008

Nemendaskipti:
From Geysers to Marismas
2007-2009

Íslenskur styrkþegi:

Íslenskur styrkþegi:

Leikskólinn Drafnarborg

Menntaskólinn að Laugarvatni

Samstarfslönd: Írland, Spánn og Tyrkland

Samstarfsland: Spánn

Markmið samstarfs:

Markmið samstarfs:

• Að hver skóli kynni land sitt og menningu
fyrir samstarfsskólunum á skemmtilegan
og aðgengilegan hátt
• Að kynna a.m.k. 2 þjóðsögur og ævintýri
frá hverju landi á sem fjölbreytilegastan
máta
• Að vinna með eitt ævintýri HC Andersen á
hverju ári
• Að byggja upp samband milli
samstarfsskólanna og efla samvinnu
nemenda, starfsfólks og foreldra
• Að auka skilning á menningu annarra
þjóða

• Að hvetja nemendur til að læra erlend
tungumál og veita þeim innsýn í tungumál
samskiptalandsins
• Að hlúa að persónulegum samskiptum
milli nemenda frá tveimur ólíkum löndum í
Evrópu
• Að nemendur kynnist bæði jarðfræðilegum
og líffræðilegum þáttum beggja landa,
með sérstakri áherslu á séreinkenni eins og
eldvirkni, jökla og Atlantshafshrygginn á
Íslandi og námur og fuglalíf á Spáni
• Að nemendur fái innsýn í sögu
samskiptalandsins
• Að nemendur kynnist menningu
samskiptalandsins
• Að gera nemendur meðvitaðri um
möguleikann á háskólanámi erlendis (með
heimsóknum í háskóla í báðum löndunum)

Afurð verkefnis: Bækur og bæklingar.
Efni á myndböndum og geisladiskum
t.d. leikrit, tónlist, leikir, myndlist og
uppeldisfræðilegt efni.

Styrkir til endurmenntunar kennara:
Rúmlega 200 kennarar á leik-, grunn- og
framhaldsskólastigi fengu Comeniusstyrki árin 2007, 2008 og 2009 til að sækja
endurmenntun í sínu fagi. Kennarar sækja
menntun sína vítt og breitt til Evrópu og
sífellt eykst framboð námskeiða. Einnig hafa
kennarar fundið námskeið sjálfir eða óskað
eftir að fara og fylgjast með starfi kennara í
evrópskum skólum.
￼￼￼

Dæmi um verkefni

Leik-, grunn-, og framhaldsskólar og flestir sem að skólastarfi
koma; stjórnendur, kennarar, nemendur, starfsmenn skóla,
skólayfirvöld, foreldrasamtök, sveitarfélög o.fl.

„Sérstaklega er
skemmtilegt hvernig
svona verkefni fá
nemendur til að líta sér
nær við verkefnavinnu
auk þess að kynnast
verkefnum og lífi barna í
öðrum löndum.“
- Þátttakandi í skólasamstarfsverkefni

Afurð verkefnis: Glærusýningar með
kynningum á tungumálunum, ýmis verkefni
og veggspjöld með upplýsingum um jarðfræði,
sögu, tungumál og líffræðileg atriði tengd
báðum löndum. Einnig myndir sem settar eru á
heimasíður skólanna.
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ERASMUS

ERASMUS

er háskólahluti Menntaáætlunar
Evrópusambandsins. Hann er nefndur eftir hollenska
húmanistanum og guðfræðingnum Desiderius Erasmus
(1466-1536), en kenningar hans höfðu mikil áhrif á
þróun kennsluhátta í Evrópu.

HÁSKÓLASTIGIÐ
www.erasmus.is
Erasmus

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

507.499

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

Stúdentaskipti

7

216

6

198

549.750 €

6

230

590.000 €

Kennara og starfsmannaskipti

7

78

98.396 €

6

100

119.723 €

6

85

100.000 €

Hraðnámskeið/Sumarskóli

1

32

35.063 €

1

32

43.980 €

1

32

42.000 €

Íslenskunámskeið fyrir
erlenda skiptinema

1

53

17.087 €

1

49

19.000 €

1

60

18.000 €

Undirbúnings og skipulagsstyrkir fyrir háskóla

7

7

65.751 €

6

6

51.310 €

6

6

59.000 €

Heildartala

23

393

20

378

783.763 €

20

405

809.000 €

2007

724.168

Lýsing á Erasmus
Erasmus er ætlað að stuðla að auknu samstarfi háskóla í Evrópu. Erasmus
styrkir ýmis konar verkefni, s.s. stúdenta- og kennaraskipti, námsferðir
starfsfólks háskóla og fólks í atvinnulífinu, sameiginlegt námskeiðahald,
o.fl. Þannig styður Erasmus Bologna-ferlið, sem stefnir að samfelldu
evrópsku háskólasamfélagi. Erasmus hefur styrkt margvíslegt samstarf
á háskólastigi í 20 ár. Markmiðið er að auka evrópskt samstarf og
Evrópuvitund háskólafólks. Erasmus skiptist í stúdentaskipti,

kennara- og starfsmannaskipti, hraðnámskeið/sumarskóla,
íslenskunámskeið fyrir erlenda skiptinema og undirbúningsog skipulagsstyrki fyrir háskóla.

2008

2009

Markmið
• Stuðla að samevrópsku menntasvæði á háskólastigi
• Efla gæði og umfang í samstarfi evrópskra
háskólastofnana
• Stuðla að samhæfingu náms á háskólastigi og iðnnáms
á hærri stigum jafnframt því að auka gegnsæi þessara
kerfa.
• Hvetja til nýsköpunar í kennslu og starfsþjálfun á
háskólastigi og stuðla að því að góðar lausnir berist
milli landa.

„Með því að fara til annarrar borgar gefst manni tækifæri til að upplifa sig í samhengi við
stærri og margbrotnari heim, og á endanum að tilheyra honum. Þegar litið er um öxl er hægt
að spyrja sig hver maður væri án þeirrar reynslu.“
- Stúdent sem dvaldi í París
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Hverjir geta tekið þátt?

Erasmus hraðnámskeið: Alþjóðlegur
sumarskóli Rannsóknaseturs um
smáríki. 2007, 2008 og 2009.
Samstarfslönd: Ísland, Danmörk, Svíþjóð,
Holland, Bretland, Írland, Malta, Slóvenía,
Slóvakía, Litháen.

Íslenskur styrkþegi: Alþjóðamálastofnun
Um fjórir tugir nemenda og kennara frá 16
löndum taka þátt í smáríkjaskóla Rannsóknaseturs
um smáríki við Háskóla Íslands. Heimsþekktir
erlendir fræðimenn á sviði smáríkjarannsókna
og Evrópufræða sinna kennslu á námskeiðinu,
sem er fjármagnað með Erasmusstyrk frá
Evrópusambandinu. Smáríkjasetrið hefur þrisvar
sinnum hlotið þennan þriggja ára styrk til að reka
sumarskóla um smáríki og Evrópusamrunann.
Árið 2009 er fyrsta árið af þremur þar sem
umfjöllunarefni sumarskólans eru smáríki og
öryggismál. Skólinn, sem er starfræktur í tvær vikur
á sumri, er haldinn í samstarfi við fjórtán erlenda
háskóla og er opinn bæði innlendum og erlendum
nemendum á B.A. og M.A. stigi.
Sumarskólinn er einstakt tækifæri fyrir nemendur til
að sækja sér þekkingu til bestu fræðimanna heims
á þessu sviði. Hann er þegar orðinn vel þekktur
meðal háskólasamfélagsins í Evrópu sem marka má
af því að á hverju ári sækja mun fleiri um inngöngu
en pláss er fyrir, bæði kennarar og nemendur.
Auk þess að sitja fyrirlestra sækja nemendur ýmis
embætti, samtök og stofnanir heim, m.a. forseta
Íslands, utanríkisráðuneytið og Alþingi.

Erasmus íslenskunámskeið:

Erasmus stúdenta- og starfsmannaskipti:

Árlega er boðið upp á íslenskunámskeið í ágúst
fyrir Erasmus skiptinema sem eru að koma
til náms við íslenska háskóla. Háskólasetur
Vestfjarða hefur haldið námskeiðið síðustu ár.
Námskeiðið er opið fyrir alla skiptinema en
flestir koma gegnum Erasmus.

Samstarfslönd: Stúdenta- og starfsmannaskipti
byggja á samstarfssamningum háskóla. Íslenskir
háskólar hafa gert samninga við háskóla í öllum
Evrópusambandslöndum.

Kennslan fer að mestu fram að Núpi í Dýrafirði
en flestir nemendurnir búa þar einnig meðan á
námskeiðinu stendur. Talsvert af kennslunni fer
einnig fram í Háskólasetrinu á Ísafirði og raunar
um allan bæ því áhersla er lögð á að nemendur
noti það sem þeir læra í kennslustundunum við
raunverulegar aðstæður. Íbúar á Ísafirði hafa verið
einkar hjálplegir hvað þetta varðar og duglegir að
tala eingöngu íslensku við nemendurna.
Hefðbundin kennsla fer fram fyrir hádegi en síðan
er boðið upp á valnámskeið eftir hádegi og hafa
þau verið mjög fjölbreytt. Sem dæmi má nefna
námskeið í sultugerð, í búðarferðum, í notkun
íslenskra slangurorða, námskeið um ljóð ísfirska
skáldsins Eiríks Arnar Norðdahl og námskeið um
sjónvarpsfréttir, svo fátt eitt sé nefnt.
Nemendur hafa verið einstaklega ánægðir með
námskeiðið og þann möguleika að fá að upplifa
dvöl á Íslandi utan Reykjavikur þar sem flestir
stúdentar munu stunda nám.

Stúdenta- og starfsmannaskipti eru mikilvægasti
þátturinn í Erasmus. Allir íslensku háskólarnir hafa
tekið þátt og hafa gert lengi.
Erasmus gerir stúdentum kleift að stunda nám
eða starfsnám í öðru þátttökulandi í 3-12 mánuði.
Stúdentar eiga að geta flust á milli háskóla, án þess að
það tefji þá í námi. Skilyrði er að háskólar skuldbindi
sig til að meta nám eða starfsþjálfun stúdenta
erlendis sem hluta af námi þeirra. Þegar um starfsnám
er að ræða er ekki víst að hægt sé að meta námið til
eininga en þá skal tiltaka þá reynslu í skírteinisviðauka
við útskrift. Á síðustu árum hafa um 200 stúdentar
farið frá Íslandi á ári en á móti hafa um 300 stúdentar
komið hingað til lands gegnum áætlunina.

Dæmi um verkefni

Háskólastúdentar, háskólakennarar og starfsfólk háskóla

Erasmus gerir starfsmönnum kleift að fara
sem gestakennarar til samstarfsskóla eða fara
í starfsþjálfun til samstarfsskóla eða annarrar
stofnunar (þarf ekki að vera háskóli). Eftirspurn
eftir þessum styrkjum hefur aukist mikið á milli
ára. Skólaárið 2008-2009 fóru 100 kennarar og
starfsmenn út á vegum Erasmus. Svipaður fjöldi
kemur á móti til Íslands (tölur ekki aðgengilegar).
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LEONARDO

er starfsmenntahluti Menntaáætlunar
Evrópusambandsins og dregur nafn sitt af frumkvöðlinum
og hugvitsmanninum Leonardo da Vinci. Það er vel við hæfi
því hugvit og nýsköpun eru í forgrunni. Verkefnin sem
Leonardo styrkir eiga að koma fólki á vinnumarkaði eða fólki í
starfsnámi til góða auk þess að efla samstarf skóla og annarra
fræðslustofnana og atvinnulífs.

LEONARDO
STARFSMENNTUN
www.leonardo.is
LEONARDO

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

Upphæð
styrks €

Starfsþjálfun fyrir nemendur
í starfsmenntaskólum, í
starfsnámi og á samningi (IVT)

6

63

103.036

11

71

116.100

6

62		135.060

Starfsþjálfun fyrir
fólk á vinnumarkaði (PLM)

2

47

103.087

3

39

81.951

5

38		106.821

101

120.274

14

95

108.000

10

x

82.200

7

Þjálfun starfsmanna; kennara,
leiðbeinenda, fræðslustjóra o.fl.
(VETPRO)

13

Samstarfsverkefni

x

Yfirfærsluverkefni

4

2007
x

x

x	 751.844

5
4 	

2008

x	 726.949	  3

Undirbúningsheimsóknir

11

11

14.801

14

14

19.012

Heildartala

36

222

1.093.042

51

219

1.134.212

Lýsing á Leonardo

Leonardo er ætlað tvíþætt hlutverk. Annars vegar að geta af sér
nýjungar í starfsmenntun og hins vegar að gefa nemendum í iðn- og
starfsnámi og fólki á vinnumarkaði tækifæri til að afla sér reynslu og
þekkingar innan síns fagsviðs í rúmlega 30 Evrópulöndum. Leonardo
starsmenntahlutinn skiptist í mannaskiptaverkefni (starfsþjálfun
fyrir nemendur og fólk á vinnumarkaði og starfsmannaskipti),
samstarfsverkefni og yfirfærsluverkefni. Einnig er hægt að sækja um
undirbúningsstyrki vegna verkefnaumsókna.
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Markmið
• Að styðja einstaklinga til þátttöku í sí- og endurmenntun
sem miðar að því að auka kunnáttu og færni og efla
persónulega hæfni þeirra
• Að efla gæði og styðja við nýsköpun í starfsmenntun
innan fræðslu- og menntastofnana og í vinnustaðanámi
• Að auka aðdráttarafl starfsmenntunar og starfsþjálfunar
meðal atvinnurekenda og einstaklinga og greiða fyrir
hreyfanleika nemenda í starfsþjálfun

Hverjir geta tekið þátt?

Yfirfærsluverkefni: Radiophonic
Narration (RANA) 2007-2009.
Íslenskur styrkþegi: Kvikmyndaskóli Íslands
Samstarfslönd: Ísland, Danmörk, Svíþjóð

Mannaskiptaverkefni: Introducing
students to new materials and
cutting edge manufacturing
processes in ceramic industry – 2009.

og Grænland

Íslenskur styrkþegi: Myndlistaskólinn í

RANA-verkefnið miðar að því að styrkja gerð
fléttu- og heimildaþátta fyrir útvarp á Íslandi
og Grænlandi. Í evrópsku útvarpi er rík hefð
fyrir heimildaþáttum í útvarpi og í náminu hefur
verið leitast við að beisla sagnahefð þjóðanna
tveggja á þessum vettvangi. Námið sjálft fór
fram í Nuuk, Stokkhólmi, Kaupmannahöfn og
Reykjavík. Leiðbeinendurnir voru margreyndir
og verðlaunaðir útvarpsmenn víðs vegar að úr
heiminum. Námið var á vegum Kvikmyndaskóla
Íslands í samvinnu við háskólann og blaðamannaháskólann á Grænlandi, Dramatiska
Institutet í Stokkhólmi og danska ríkisútvarpið.
Aðrir samstarfsaðilar voru íslenska ríkisútvarpið
(RÚV), grænlenska útvarpið (KNR) og Miðstöð
munnlegrar sögu á Íslandi. Tveir nemenda
Kvikmyndaskóla Íslands voru tilnefndir til hinna
virtu Prix Europaverðlauna í flokki heimildaþátta
fyrir útvarp árið 2009.

Samstarfslönd: Ísland, Þýskaland.

Heimasíða verkefnis: www.this.is/rana/
www.facebook.com/ranafans

Reykjavík

Nemendur Myndlistaskólans í Reykjavík
fóru með kennurum í 2ja vikna kynnisferð til
Þýskalands. Þar kynntust þeir fjölmörgum
hliðum keramikframleiðslu og heimsóttu bæði
skóla og fyrirtæki. Þessi ferð var mjög vel
undirbúin í samvinnu við þýskan skóla og er
hluti af skilgreindu námi Myndlistaskólans.
Nemendur og kennarar hafa nýtt sér sambönd
og vitneskju í framhaldi af ferðinni. Meðal
annars hefur skólanum verið boðið að senda
verk nemenda á stóra sýningu í Þýskalandi,
kennarar frá Þýskalandi hafa komið til
Íslands og kennt og unnið að endurbótum á
kennsluaðstöðu og nemendur og kennarar
hafa kannað möguleika á framleiðslu verka í
Þýskalandi. Með heimsókninni gátu nemendur
og kennarar borið saman nám sitt og starfsumhverfi og séð hvaða þætti mætti bæta og
hvar styrkurinn lá.

Samstarfsverkefni: Quality in the
Vocational Education and Training
System – QUAVETS – 2008-2010.
Íslenskur styrkþegi: Iðan - fræðslusetur
Samstarfslönd: Ísland, Noregur, Bretland,
Portúgal, Litháen og Spánn
Samstarfsverkefni eru nýr verkefnaflokkur innan
Leonardo og fyrstu verkefnin sem eru til 2ja
ára hófust árið 2008. Því er engum verkefnum
ennþá lokið en verkefnin sem fengu stuðning
2008 u.þ.b. hálfnuð með sína vinnu. Í verkefni
Iðunnar-fræðsluseturs eru samstarfsaðilar
að fjalla um gæði í starfsmenntun á sviði
byggingagreina, ferðaþjónustu, umönnunar og
matvælavinnslu. Markmiðið er að bera saman
og þróa viðmiðunarkerfi sem getur stuðlað að
auknum gæðum og samræmingu starfsnáms í
viðkomandi greinum.
￼￼

Dæmi um verkefni

Lögaðilar, opinberir aðilar, fyrirtæki, skólar og stofnanir, félög
eða samtök sem tengjast starfsmenntun og starfsþjálfun

”Dvölin var stórkostleg og
reynslan ógleymanleg.
Vinasambönd mynduðust sem
endast að eilífu. Ef mér byðist
annað tækifæri myndi ég ekki
hugsa mig tvisvar um.”
- Þátttakandi í mannaskiptaverkefni
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GRUNDTVIG

GRUNDTVIG

er fullorðinsfræðsluhluti
Menntaáætlunar Evrópusambandsins og er nefndur eftir
danska guðfræðingnum og ljóðskáldinu Nicolai Frederik
Severin Grundtvig (1783-1872). Hann lagði grunninn að
fullorðinsfræðslu með verkinu „Skolen for livet“ þar sem
hugmyndin um stofnun lýðháskóla var sett fram.

FULLORÐINSFRÆÐSLA
www.grundtvig.is

GRUNDTVIG
Samstarfsverkefni

Fjöldi
verkefna

Fjöldi
styrkþega

5	 x

Undirbúningsheimsóknir

3

Endurmenntun

x

Vinnustofur

x

Sjálfboðaliðaverkefni 50+

x

Upphæð
styrks €

Fjöldi
verkefna

55.120

4

3

3.600	 4
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9.834	 x

2007
x

x

x

x

x

x

Námsferðir

x

x

Heildartala

8

9

x
68.554

Lýsing á Grundtvig
Með Grundtvig er stefnt að því að efla Evrópuvitund í símenntun/
endurmenntun með evrópsku samstarfi og tengja saman
fullorðinsfræðslustofnanir vítt og breitt um Evrópu. Reynt verður
að kynna nýjungar, auka gæði menntunar og auðvelda aðgengi
fullorðinna að námi. Grundvig skiptist í samstarfsverkefni,
endurmenntun, vinnustofur, sjálfboðaliðsverkefni 50+ og
námsferðir. Einnig er hægt að sækja um undirbúningsstyrki vegna
verkefnaumsókna.

Fjöldi
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x
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styrks €

68.000
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8
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Fjöldi
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x 	

114.000
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8.500

9

17.800

2009

x

x

1	 x

19.050

x

x

1	 x

15.880

x

x

8

12

x
82.970

x 	

11

8.240

12

26

183.470

Markmið
• Að hvetja til símenntunar og endurmenntunar með
evrópsku samstarfi
• Stuðla að þróun hagnýtra afurða og nothæfs árangurs
verkefna sem hægt er að nýta í mörgum þátttökuríkjum
• Stuðla að samvinnu evrópskra fullorðinsfræðslustofnana
• Bæta gæði menntunar þeirra sem kenna fullorðnum
• Auka umræðu um símenntun og kynna það sem vel
hefur verið gert.

„Þátttaka í verkefni sem þessu er mikilvæg fyrir þróun þekkingar og þjónustu og
eykur möguleika nemenda ekki síður en fagfólks sem starfar á þessum vettvangi.“
- Þátttakandi í fullorðinsfræðsluverkefni
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Upphæð
styrks €

Hverjir geta tekið þátt?

Samstarfsverkefni: „Active“samstarfsverkefni um menntun og
atvinnuþátttöku blindra og sjónskertra
einstaklinga með viðbótarfatlanir 20072008.
Íslenskur styrkþegi: Blindrafélagið
Samstarfslönd: Ísland, Danmörk, Finnland,
Írland, Ítalía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland og
Þýskaland.
Verkefnið er þriggja ára samstarfsverkefni um
menntun og atvinnuþátttöku blindra og sjónskertra
einstaklinga með viðbótarfatlanir. Þátttakendur í
ACTIVE samstarfinu eru nemendur, foreldrar og
fagfólk sem tengist menntun og endurhæfingu
blindra og sjónskertra einstaklinga á aldrinum
16–25 ára. Samstarfsaðilar á Íslandi eru
Blindrafélagið, Þjónustumiðstöð Laugardals og
Háaleitis og Flensborg.
Markmið verkefnisins er að þróa leiðir til að
brúa bilið milli framhaldsskóla og atvinnulífs
annars vegar og atvinnulífs og símenntunar
(lifelong learning) hins vegar og auka möguleika
á fjölbreyttu náms- og starfsvali. Hlutfall
atvinnuleysis í löndunum sem er frá 2 – 20% hefur
veruleg áhrif á viðhorf og atvinnumöguleika. Auk
þess takast á ólíkar hugmyndir um atvinnuþátttöku
annars vegar og þörf einstaklinga fyrir þjónustu
og umönnun hins vegar. Einn helsti styrkleiki
Active-verkefnisins felst í fjölbreyttum bakgrunni
þátttakenda sem byggir meðal annars á ólíkri
menningu og þjóðfélagsaðstæðum.

Samstarfsverkefni: Fullorðinsfræðsla
– hvernig örva má fjölmenningarlegaog frumkvöðlafærni í kennslu fyrir
fullorðna 2008 – 2010
Íslenskur styrkþegi: Intercultural Iceland
Samstarfslönd: Ísland, Þýskaland, Ítalía
og Spánn.
Verkefnið leggur sérstaka áherslu á kennslu
svokallaðra jaðarhópa í samfélaginu. Auk þess
býður ICI upp á endurmenntunarnámskeið í
fjölmenningarlegri samræðu fyrir kennara og
starfsfólk fullorðinsfræðslu víðs vegar að úr
Evrópu.
Nánari upplýsingar: www.ici.is

Grundtvig-vinnustofa 2009:
Vinnustofan sem ICI bauð upp á bar nafnið
„Intercultural competence in a new environment“
Þátttakendur voru þrettán talsins frá átta löndum.
Við val á þátttakendum var sérstaklega haft til
hliðsjónar að fjölbreytileikinn væri sem mestur
innan hópsins hvað varðar aldur, menntun,
starfsvettvang og búsetu. Þannig var yngsti
þátttakandinn 19 ára og sá elsti 67 ára.
Allir þátttakendur deildu þeim áhuga að bæta
fjölmenningarlega færni sína og að þeir væru
nemendur í einhverskonar enskunámi. Hvað
enskukunnáttu varðar var þar einnig horft til
fjölbreytileikans þannig að bæði byrjendur í ensku
og lengra komnir voru valdir til þátttöku.

Í VINNSLU

Vinnustofan gekk afar vel og sýndi matið
sem fram fór eftir vinnustofuna afar jákvæð
viðbrögð þátttakenda, en einnig var munurinn
í sjálfstrausti, samskiptum og samvinnu svo
augljós að þessum fimm dögum liðnum
að enginn vafi var á árangrinum. Síðan
vinnustofunni lauk hafa þátttakendur allir
skráð sig inn á Facebook og halda sambandi
þar og skiptast t.d. á myndum og smáfréttum
og halda þannig áfram að þjálfa enskuna.

Fjórir nýir verkefnaflokkar árið 2009:
Árið 2009 bættust fjórir verkefnaflokkar
við Grundtvig. Þeir eru: námsferðir/skipti,
aðstoðarkennsla í fullorðinsfræðslu, Grundtvigvinnustofur og sjálfboðaverkefni fyrir 50 ára
og eldri.

Dæmi um verkefni

Allar stofnanir og fyrirtæki sem sinna fullorðinsfræðslu,
endurmenntunarstofnanir, háskólar sem vinna að rannsóknum
á námsefni og/eða námsefnisgerð fyrir fullorðinsfræðslu,
stofnanir sem þjálfa kennara í fullorðinsfræðslu, samtök,
stéttarfélög, bókasöfn, söfn, sveitarfélög o.fl.

Ásókn í endurmenntun fyrir fullorðinsfræðslu
jókst um helming á milli ára og 20 manns
fengu styrki til hvers konar endurmenntunar
árið 2009. Ein Grundtvig-vinnustofa var
samþykkt og eitt sjálfboðaverkefni. Ásókn
í Grundtvig samstarfsverkefni/learning
partnership jókst um ríflega 60% á milli ára og
eru nú sjö verkefni styrkt í stað fjögurra árið
2008. Á þessum tölum má sjá að Grundtvig
hefur skapað sér mikilvægan sess á sviði
fullorðinsfræðslu.
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NÁMSHEIMSÓKNIR
www.lme.is/page/namsheimsoknir

Dæmi um námsheimsóknir

Árin 2007, 2008 og 2009 tók Landsskrifstofan á móti einni heimsókn
erlendra sérfræðinga á ári. 2007 var fjallað um samstarf atvinnulífs og
skóla, árið 2008 um mat á formlegu og óformlegu námi og 2009 var
þema heimsóknarinnar tæki til mats á formlegu og óformlegu námi og
innleiðing þeirra.

Lýsing á áætluninni

Námsheimsóknir, sem starfræktar voru áður undir heitunum ARION
og CEDEFOP voru sameinaðar á árinu 2008 og eru nú hluti af
Menntaáætlun ESB.

Markmið

Námsheimsóknirnar eru ein af þveráætlunum Menntaáætlunarinnar
og er þeim ætlað að styðja við stefnumótun og samstarf í Evrópu með
tilvísun í Lissabon-ferlið, Menntun og þjálfun 2010 og Bologna- og
Kaupmannahafnar-yfirlýsingarnar. Námsheimsóknir eru þriggja til fimm
daga heimsóknir smærri (hámark 15 manna) hópa sérfræðinga og
ákvarðanatakenda frá Evrópu til tiltekins lands með það að markmiði
að kynnast mennta- eða fagsviði í einu landi auk þess að stuðla að
tengslamyndun þátttakenda og móttakenda.

Hverjir geta tekið þátt

Sex til sjö Íslendingum gefst kostur á að fara í námsferð á hverju ári og
er áhersla lögð á að þátttakendur séu jafnt leiðbeinendur og stjórnendur
frá öllum skólastigum og atvinnulífinu. Um 300 ólíkar námsferðir eru í
boði árlega og eru allar nánari upplýsingar og yfirlit yfir námsheimsóknir
á vefsíðu CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
Frá og með árinu 2010 verður umsóknarfrestur vegna þátttöku í
námsheimsóknum tvisvar á ári, á vorin og haustin.
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Dæmigerð heimsókn hefst með óformlegum fundi þátttakenda, boðið
er upp á léttar veitingar, dagskrá heimsóknarinnar er kynnt og fólki
gefinn kostur á að kynna sig. Hefðbundin dagskrá hefst síðan yfirleitt á
heimsókn í menntamálaráðuneyti gestgjafalands og almennri kynningu
á menntakerfi landins. Eftir það er farið í 2 til 4 heimsóknir á dag á
áhugaverða staði sem tengjast þema heimsóknarinnar, þátttakendum
kynnt starfsemi og hvatt til umræðna um það sem er líkt og ólíkt milli
landa og þjóða. Áhersla er lögð á að fólk ræði saman á óformlegum
nótum, þannig að tengslamyndun verði milli þátttakenda og þeirra
sem taka á móti hópunum. Mörg dæmi eru um að þátttakendur í
námsheimsóknum hafi myndað tengslahópa sem síðan hafa undið upp á
sig og seinna orðið að verkefnishópum.
Til gamans má nefna að pólskum skólastjórnanda sem kom til Íslands í
námsheimsókn í október 2007, fannst aðstaða og kennsla í Iðnskólanum
í Hafnarfirði svo áhugaverð að strax eftir áramót 2008 skipulagði hann
sjálfur heimsókn fyrir hóp Pólverja í skólann. Hann sótti um styrk til
fararinnar hjá Menntaáætlun Evrópusambandsins.

eTwinning – rafrænt skólasamstarf
www.etwinning.is
www.etwinning.net

Hverjir geta tekið þátt?
Lýsing á eTwinning

eTwinning snýr að rafrænu skólasamstarfi og heyrir undir Comenius.
eTwinning stuðlar að samvinnu milli skóla í Evrópu með notkun upplýsingatækni. eTwinning er mjög sveigjanlegt og byggir fyrst og fremst á frumkvæði
kennaranna sjálfra. eTwinning hentar öllum kennslugreinum og er góð leið til
þess að virkja nemendur.
Í stað beinna styrkja býður eTwinning endurgjaldslaust upp á vefumhverfi
þar sem auðvelt er að finna samstarfsaðila og stofna til einfaldra
samstarfsverkefna. Þannig fær hver kennari sitt eigið vefsvæði þar
sem m.a. er hægt að leita samstarfsaðila. Þegar verkefni er komið á
fót er boðið upp á öruggt vefsvæði þar sem samstarfskennarar og
nemendur þeirra geta unnið verkefnið, skipst á skjölum, spjallað, o.s.frv.
eTwinning veitir einnig frían aðgang að ýmsum rafrænum verkfærum, og
landskrifstofan veitir stuðning og þjónustu endurgjaldslaust.
Einnig eru auglýstir ferðastyrkir fyrir kennara að sækja vinnustofur um
kennslu og upplýsingatækni og veitt verðlaun fyrir góð verkefni bæði í
Evrópu og á landsvísu.

Markmið

• Styrkja tengsl milli skóla í Evrópu
• Auka vægi upplýsingatækni í kennslu
• Virkja nemendur og gefa þeim færi á að vinna með evrópskum
jafnöldrum
• Efla vitund um Evrópu og skilning milli menningarheima
• Auka færni kennara á sviði upplýsingatækni

Allir skólar á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Engin
takmörk eru á fjölda kennara frá hverjum skóla.

Dæmi um verkefni
Verkefni: 1, 2, buckle my shoe, 2007-2009.
Samstarfslönd: Ísland, Skotland, England, Malta, Spánn, Ítalía,
Litháen, Rúmenía, Pólland og Írland.
Íslenskur samstarfsaðili: Leikskólinn Furugrund
Heiti verkefnisins vísar til þulu sem notuð er til að kenna börnum að telja.
Í verkefninu er unnið með ákveðið þema í hverjum mánuði, t.d. tölur,
rými, form o.s.frv. Sem dæmi læra börnin að telja húsnúmer sín, telja diska
þegar þau leggja á borð, mæla vegalengdir, o.fl.
Þrátt fyrir ungan aldur barnanna skilaði eTwinning verkefnið 1,2 buckle
my shoe góðum árangri í skapandi námi og kennsluþróun. Það má sjá á
því hversu hvetjandi reynsla annarra kennara virkar og hve færni á sviði
upplýsingatækni hefur eflst. Hverju barni í hverjum skóla var veitt tækifæri
á að eiga samskipti við önnur börn í Evrópu. Samvinna kennaranna í
skólunum hefur aukið forskot þeirra í kennslufræðilegri framþróun.
Viðfangsefnin sem unnin voru með samvinnu nemenda og kennara og
síðan deilt með öðrum skólum, hafa veitt áhugaverð og árangursrík úrræði
fyrir alla þátttakendur. Það, að verkefnið er aðgengilegt á netinu, hefur
gert það að verkum að foreldrar hafa tekið meiri þátt í námi barna sinna
og fengið meiri áhuga á skólastarfinu.
Heimasíða verkefnis: http://twinmath.wikispaces.com
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EUROPASS - Ísland
www.europass.is

Europass-skjöl
Starfsmenntavegabréfið

Lýsing á Europass

Europass-skjölunum er ætlað að auðvelda fólki flutning milli landa
án þess að það glati viðurkenningu á þeirri menntun og hæfni
sem það hefur aflað sér. Um er að ræða 5 skjöl : rafræna ferilskrá,
mat og viðurkenningu á starfsmenntun, starfsmenntavegabréf,
tungumálapassa og viðauka með (háskóla)skírteini. Europass
skrifstofan hefur umsjón með þrem fyrstnefndu skjölunum.

Viðurkenningar á starfsnámi

Markmið

Enic/Naric skrifstofa HÍ sér um viðurkenningar með háskólaskírteinum
og Menntamálaráðuneytið um tungumálapassann.

Aðalmarkmið Europass-skjalanna er að fólk geti nýtt færni sína og
hæfni hvar sem er í Evrópu þannig að bæði það sjálft og Evrópa sem
heild njóti góðs af.

Hverjir geta tekið þátt?

Allir geta fyllt út rafræna ferilskrá en hin skjölin miðast við
mismunandi hópa; starfsmenntavegabréf er fyrir þá sem taka hluta
af (starfs)námi sínu erlendis, tungumálapassinn er einkum ætlaður
nemum í grunnskóla, viðauki með prófskírteini er fyrir háskólafólk og
mat og viðurkenning á starfsmenntun ætluð þeim sem útskrifast úr
verk- og tækniskólum.
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Starfsmenntavegabréfið hefur einkum verið notað af þeim sem senda
fólk í námsdvöl erlendis, þá sérstaklega af þeim sem hlotið hafa styrk
frá Leonardo da Vinci áætluninni. Fjöldi veittra vegabréfa hefur aukist
ár frá ári. Á árinu 2009 nærri þrefaldaðist fjöldi útgefinna Europass
starfsmenntavegabréfa, fór úr 32 árið 2008 í 94. Þetta má þakka þeirri
auknu áherslu sem Leonardo da Vinci mannaskiptaáætlunin hefur lagt á
notkun þeirra.
Menntamálaráðuneytið útbjó árið 2007 65 viðurkenningar á starfsnámi
á íslensku og ensku sem finna má á Europass-vefnum. Eftir því sem fleiri
viðurkenndar starfsbrautir bætast við, verður skjölum bætt á vefinn.
Starfsmaður Europass skrifstofunnar hefur boðið ráðuneytinu aðstoð
sína þegar þar að kemur.

Rafræn ferilskrá
Rafræn ferilskrá hefur verið kynnt nemendum í lokabekkjum grunn- og
framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Fjöldi þeirra sem
hlaða niður ferilskrá á íslensku af vef Cedefop hefur vaxið mikið milli ára,
var 835 árið 2007 en 1.467 árið 2008.

EUROGUIDANCE
www.euroguidance.is

Hverjir geta tekið þátt?

Aðalmarkhópur Evrópumiðstöðvarinnar eru náms- og starfsráðgjafar en
einnig er henni ætlað að þjóna öðrum hópum, svo sem starfsmanna- eða
mannauðsstjórnum fyrirtækja eða öðrum þeim sem veita fólki ráðgjöf
um vinnu eða nám.

Lýsing á Euroguidance

Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar sér um Euroguidanceverkefnið sem nær öll lönd Evrópu taka þátt í. Starfsemi
Evrópumiðstöðvarinnar hefur aukist stöðugt síðastliðin ár. Árlega er
staðið fyrir ráðstefnu um menntamál í samvinnu við aðrar stofnanir
Menntaáætlunarinnar þar sem náms- og starfsráðgjöf hefur fengið
mikla athygli. Aðsókn að ráðstefnunum hefur aukist ár frá ári, ekki
síst vegna þess að náms- og starfsráðgjafar hafa fjölmennt. Árlega
er einnig boðið upp á kynningu á starfseminni fyrir nýnema í námsog starfsráðgjöf við Háskóla Íslands.

Markmið

Tilgangur þessa stoðverkefnis er að miðla Evrópuvitund í náms- og
starfsráðgjöf sem þýðir í reynd að miðla upplýsingum um það sem
gerist í faginu annars staðar og auðvelda náms- og starfsráðgjöfum
að afla sér upplýsinga um möguleika skjólstæðinga sinna til náms
og starfa í Evrópu.

Verkefni Evrópumiðstöðvar

Evrópumiðstöðin stendur árlega fyrir ráðstefnu um mikilvæga þætti
í náms- og starfsráðgjöf og er hún haldin í samvinnu við Leonardo
da Vinci „thematic monitoring“ verkefni sem og ReferNetið,
sem aflar upplýsinga um starfsmenntun fyrir Cedefop (Miðstöð
Evrópusambandsins um þróun starfsmenntunar).
Evrópumiðstöðin hefur undanfarin ár séð um verkefnið Academia, sem
er styrkt af Leonardo da Vinci áætluninni. Náms- og starfsráðgjöfum
bjóðast styrkir til þess að sækja námskeið í sínu fagi í öðrum löndum
Evrópu og miðstöðin hér stendur fyrir slíku námskeiði fyrir erlenda
náms- og starfsráðgjafa.
Í lok árs 2008 hóf Evrópumiðstöðin þátttöku í verkefni sem styrkt
er af Competitive and Innovation Programme Evrópusambandsins
og kallast eGos. Það snýst um ráðgjöf sem veitt er með rafrænum
samskiptabúnaði. Aðrir þátttakendur á Íslandi eru Þekkingarnet
Austurlands og Hafnarfjarðarbær. Á hvorum þessara staða verða tveir
ráðgjafar þjálfaðir í notkun búnaðarins og munu þeir veita alls 50
einstaklingum ráðgjöf. Önnur lönd sem taka þátt í verkefninu eru Ítalía
(sem leiðir verkefnið), Spánn, Rúmenía og Búlgaría.
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Helstu viðburðir 2007-2009

2009

2008

2007

Dagsetning
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Undiráætlun

Viðburður

01.02.2007
Allar
06.03.2007
Allar
09.03.2007
Allar
03.05.2007
Allar
04.05.2007
eTwinning
11. - 12.10 2007
Leonardo
			
18.10.2007
Erasmus
18.10.2007
Allar
12.11.2007
Leonardo
15.11.2007
Grundtvig/Leonardo
04.12 2007
Allar
			

Opnunarráðstefna nýrrar Menntaáætlunar ESB, Borgarleikhúsið.
Kynningarfundur um nýja Menntaáætlun ESB og málstofur um undiráætlanir, Akureyri
Kynningarfundur um nýja Menntaáætlun ESB, Borgarnes
Kynning á Menntaáætlun ESB, Félagsfundur Menntar
eTwinning verðlaunahátíð í Iðnó: Landskeppni fyrir skólaárið 2006-2007
Evrópsk ráðstefna „Entrepreneurship in vocational education and training 		
in Europe,“ á Hótel Sögu
Afmælishátíð vegna 20 ára afmælis Erasmus áætlunarinnar
Kynning á Menntaáætlun ESB á ársfundi ASÍ
Ráðstefna um rödd neytenda í náms- og starfsráðgjöf, Háskóli Íslands
Evrópsk tengslaráðstefna í Reykjavík
Matsráðstefna um reynslu af þátttöku: Menntaáætlun ESB og námskeið 			
fyrir umsækjendur í Kennaraháskóla Íslands

04.03.2008
Allar
02. - 03.06 2008
Allar
			
12.09.2008
Allar
26.09.2008
Comenius
03.10.2008
eTwinning
23. - 26.10 2008
Comenius
19. - 21.11 2008
Leonardo
			
11.12.2008
Leonardo
			
11.12.2008
Leonardo, Euroguidance
		
og ReferNet

Kynning á Menntaáætlun ESB á „Útrás 2008“ í Hinu Húsinu
Ráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga um tækifæri í evrópskum 			
áætlunum á Grand hótel
Kynning á Menntaáætlun ESB á Menntaþingi menntamálaráðuneytis í Háskólabíói
Kynning á Comenius á ráðstefnunni „Ný lög, ný tækifæri í grunnskóla“ á Akureyri
eTwinning verðlaunahátíð í Iðnó: Landskeppni fyrir skólaárið 2007-2008
Comenius tengslaráðstefna, „Second language learning,“ í Reykjavík
„Tools for transparency within vocational education and training in Europe“. 		
Nordic – Baltic tengslaráðstefna haldin í Svíþjóð
Sýning á afurðum Grundtvig og Leonardo verkefna og afhending 			
gæðaviðurkenninga Leonardo áætlunarinnar

15.01.2009
Allar
			
20.02.2009
Allar
06.07.2009
Allar
			
04. - 05.06.2009
Leonardo
26. - 28.08.2009
eTwinning
11.09.2009
Comenius
16.10.2009
eTwinning
22. - 24.10.2009
Leonardo
			
05.11.2009
Allar
26. - 27.11.2009
Leonardo, Euroguidance
		
og ReferNet
		

„Evrópusamvinna – tækifæri í Evrópusamstarfi,” kynning allra 				
Evrópuáætlana á Háskólatorgi
Kynning á LLP á ráðstefnu Byggðastofnunar „Byggðamál á krossgötum” í Borgarnesi
Kynningarherferð Evrópuáætlana um landið í samstarfi við Byggðastofnun (Egilsstaðir, Höfn,
Selfoss, Vík, Akureyri, Sauðárkrókur, Húsavík, Ísafjörður, Reykjanesbær, Vestmannaeyjar)
Ráðstefnan „Keeping On Track” í Prag í tengslum við verkefni stýrt af Landskrifstofu
Samnorræn eTwinning-vinnustofa í Þjóðminjasafninu og á Háskólatorgi
Kynning á Comenius á Kennarasambandsþingi á Eiðum
eTwinning verðlaunahátíð á Písa: Landskeppni fyrir skólaárið 2008-2009
Evrópsk Leonardo tengslaráðstefna, „New skills for new jobs: Anticipating skill needs
in technical vocational education,” í Reykjavík
Ný og endurskoðuð heimsíða Landskrifstofunnar opnuð, www.lme.is
Ráðstefnan „Úrræði til árangurs: menntun á vinnumarkaði í nútíð og framtíð” í samstarfi
við Fræðslumiðstöð atvinnulífs í Reykjavík

			
			

„Svo lengi lærir sem lifir”, ráðstefna um menntun fólks á vinnumarkaði á Hótel Sögu

Hér eru einungis nefndir helstu viðburðir. Landskrifstofan stendur einnig fyrir ýmsum
smærri viðburðum eins og námskeiðum fyrir verkefnisstjóra, kynningum í skólum o.fl.

ÚTHLUTANIR OG REKSTUR 2007-2009
www.lme.is/page/uthlutanir

Úthlutanir og rekstur 2007-2009

Það fjármagn sem Landskrifstofa Menntaáætunar ESB fær til úthlutunar
styrkja á hverju ári og til eigin reksturs er ákveðið af framkvæmdastjórn
ESB á grundvelli árlegra fjárhagsáætlana. Meðfylgjandi tafla veitir yfirlit yfir
það fjármagn sem skrifstofan hefur fengið til úthlutunar eftir þeirri skiptingu
sem framkvæmdastjórnin leggur fram. Heimilt er að færa milli undiráætlana
og ekki tekst alltaf að úthluta nákvæmlega því fé sem til ráðstöfunar er.
Því er smávægilegur munur á fjármagni til ráðstöfunar og þeim tölum sem
settar eru fram undir hverri undiráætlun yfir úthlutanir hvers árs. Samtals
hafa tæplega 8 milljónir evra verið til úthlutunar á þessum tíma. Eins og
tölurnar bera með sér hefur fjármagnið aukist um 7% milli ára í evrum talið.
Skýrist það m.a. af þeirri miklu eftirspurn sem verið hefur eftir þátttöku í
samstarfsverkefnum. Ekki er líklegt að fjármagn til ráðstöfunar muni halda
áfram að aukast jafn hratt og hingað til, og gerir fjárhagsáætlun 2010 því ráð
fyrir smávægilegri lækkun.

Þá greiðir áætlunin einnig verulegan hluta af kostnaði við rekstur
landskrifstofunnar og þau stoðverkefni sem hún rekur, þ.e.
e-Twinning, Euroguidance og Europass. Það sem upp á vantar greiða
mennta- og menningarmálaráðuneytið og Háskóli Íslands. Varð
umtalsverð hækkun á milli 2007 og 2008 hjá öllum landskrifstofum
eftir endurskoðun á verkefnum þeirra – sem eru mun umfangsmeiri
í nýrri Menntaáætlun ESB en fyrri áætlunum. Því til viðbótar
hlaut Rannsóknaþjónustan styrk árið 2008 til að standa fyrir
samstarfsverkefni meira en tíu landskrifstofa um að koma niðurstöðum
styrktra verkefna á framfæri. Mun það verkefni halda áfram árin 20102012 með sérstökum styrk frá Menntaáætluninni.

Kostnaður við rekstur Landskrifstofunnar og þau
stoðverkefni sem hún rekur:

Samtals voru til ráðstöfunar 7.926.813 € sem skiptust á
eftirfarandi hátt:

Til reksturs
Landskrifstofunnar

328.703 € 398.100 € 424.000 €

Áætlun

2007		

Til rekstur Europass,
Euroguidance & eTwinning

159.116 € 143.315 € 176.854 €

Comenius
Erasmus
Leonardo

2009

Samtals

566.877€		

616.000€		 653.000€

1.835.877 €

724.168€		

787.428€

809.000€

2.320.596 €

1.093.425€		 1.133.000€		 1.183.487€

3.409.912 €

86.000€		 183.793€

338.564 €

Þveráætlanir
5.474€		
8.390€		
8.000€
Samtals:
2.458.715€		 2.630.818€		2.837.280 €

21.864 €
7.926.813 €

Grundtvig

68.771 €		

2008		
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LÖGAÐILAR sem fengu úthlutað styrk

úr Menntaáætlun ESB 2007-2009
Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		
Alþjóðahús

Alþjóðamálastofnun
Austurbæjarskóli
Álftamýrarskóli
Árskóli
Áslandsskóli
ÁTVR
Blindrafélagið
Borgarholtsskóli

Bókasafn Hafnarfjarðar
Brekkuskóli
Dalvíkurskóli

Digranesskóli
Engjaskóli
Félag ferðaþjónustubænda
Félag náms- og starfsráðgjafa
Félag Sagnaþula
Félag skrúðgarðyrkjumeistara
FIKNF Félag íslenskra
kennara í nýsköpunarog frumkvöðlamennt
Fjölbrautaskólinn Ármúla

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölbrautarskóli
Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
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GRU 2008
LEO 2008
Samtals:
ERA 2009
COM 2009
COM 2009
COM 2008
COM 2008
LEO 2007
GRU 2007
COM 2007
LEO 2007
LEO 2008
LEO 2009
Samtals:
LEO 2007
COM 2008
COM 2007
COM 2008
Samtals:
COM 2007
COM 2008
LEO 2007
LEO 2007
GRU 2009
LEO 2009

Upphæð
í evrum
18.000
5.200

23.200
42.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.450
17.200
19.300
10.400
26.100
31.200

87.000
3.200
15.000
3.700
7.500

11.200
11.200
15.000
9.600
9.116
14.000
9.000

Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		

Upphæð
í evrum

COM 2008
COM 2009
COM 2007

20.000
15.000
8.100

Háskólinn á Akureyri

COM 2009

20.000

Háskólinn á Bifröst

COM 2007

11.200

LEO 2008
LEO 2009
LEO 2007
LEO 2008
COM 2008
COM 2007
LEO 2009

18.200
237.444
24.658
8.250
20.000
8.100
6.600

LEO 2007
COM 2007
COM 2007
COM 2009
COM 2007
COM 2009
Samtals:
COM 2007
COM 2008
COM 2008
Samtals:
LEO 2009
ERA 2008
ERA 2009
Samtals:
ERA 2007
ERA 2008
ERA 2009

4.400
11.800
11.200
15.000

Fjölbrautaskóli Vesturlands
Flataskóli (Leikskólinn Bakki)
Flensborgarskólinn
Framhaldsskóli Austur
Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn
í Vestmannaeyjum
Framvegis - miðstöð
um símenntun
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Fræðslusetrið Starfsmennt
Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
Garðaskóli
Grandaskóli
Grasagarður Reykjavíkur
Grund, dvalar- og
hjúkrunarheimili
Grundaskóli
Grunnskóli Grindavíkur
Grunnskóli Seltjarnarness
Grunnskóli Snæfellsbæjar

Grunnskólinn í Stykkishólmi
Grunnskólinn í Vestmannaeyjum

Háskóladansinn
Háskólasetur Vestfjarða

LEO 2008
COM 2007
COM 2008
COM 2009
LEO 2007
LEO 2009
Samtals:
COM 2007
COM 2008
LEO 2008
Samtals:
COM 2007

18.200

29.200
11.200

Háskóli Íslands - Evrópumiðstöð
náms- og starfsráðgjafar

LEO 2008
COM 2007
LEO 2007

3.300
19.300
1.600

Háskóli Íslands, Verkfræðiog náttúruvísindasvið
 	

26.700
15.000
12.000
20.500
10.000

84.200
3.700
20.000
5.500

GRUNDTVIG

Háskóli Íslands

Háskóli Íslands,
Menntavísindasvið
Háskóli Íslands, smáríkjasetur

LEONARDO

8.100
15.000

23.100
11.200
15.000
35.000

50.000
2.600

Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		

Háskólinn á Hólum
Háskólinn í Reykjavík

Heiðarskóli
Heilsugæslan Fjörður
Hjallaskóli
Hlíðaskóli
Horticum Menntafélag ehf.
Hrafnagilsskóli
Hraunvallaskóli
Hvaleyrarskóli
Hvassaleitisskóli
IÐAN Fræðslusetur
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Iðnskólinn í Reykjavík/
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins COM 2007

19.000
36.000

55.000
331.394
426.226
415.721

LEO 2008
ERA 2007
ERA 2008

178.715
35.063
43.967

LEO 2007
LEO 2009

11.000
10.400

ERA 2007
ERA 2008
ERA 2009
Samtals:
ERA 2007
ERA 2008
ERA 2009
Samtals:
LEO 2008
ERA 2007
ERA 2008
ERA 2009
LEO 2009
Samtals:
COM 2007
LEO 2009
COM 2009
COM 2007
LEO 2009
COM 2009
COM 2009
COM 2008
COM 2007
LEO 2008
COM 2009

Intercultural Iceland

Jafnréttishús
Kársnesskóli
Kennaraháskóli Íslands

Klébergsskóli
Korpuskóli
Kvikmyndaskóli Íslands

LEO 2009
18.000
Samtals: 1.470.486

ERASMUS

LEO 2007
LEO 2008
LEO 2009
Samtals:
GRU 2007
GRU 2009
Samtals:
GRU 2009
COM 2007
ERA 2007
GRU 2007
Samtals:
COM 2007
COM 2008
LEO 2007
LEO 2008
Samtals:

COMENIUS

Upphæð
í evrum
8.562
27.299
32.066

67.927
63.621
36.624
32.638

132.883
20.400
111.883
146.901
169.023
41.133

468.940
8.100
2.600
20.000
8.100
9.000
20.000
15.000
15.000
11.200
234.829
20.000
11.200
38.986
232.022
84.179

366.387
10.400
37.400

47.800
18.000
11.200
79.492
5.200

84.692
11.200
15.000
189.932
6.950

196.882

Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		
Landakotsskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands

Landspítali - Háskólasjúkrahús

Lágafellsskóli

Laugalækjarskóli
Leikskólinn Álfatún
Leikskólinn Bakki (Flataskóli)
Leikskólinn Drafnarborg
Leikskólinn Dvergasteinn
Leikskólinn Flúðir
Leikskólinn Furugrund
Leikskólinn Gimli
Leikskólinn Hamraborg
Leikskólinn Hvammur
Leikskólinn Iðavöllur
Leikskólinn Jöklaborg
Leikskólinn Krílakot
Leikskólinn Lækjaborg
Leikskólinn Mýri
Leikskólinn Njálsborg

Leikskólinn Nóaborg
Leikskólinn Sólhlíð
Leikskólinn Suðurborg
Leikskólinn Vesturborg
Lifandi landbúnaður

Listaháskóli Íslands

Lithauenian Icelandic Community

Upphæð
í evrum

COM 2008 12.000
ERA 2007
13.461
ERA 2008
10.007
ERA 2009
4.825
LEO 2009 224.185
Samtals: 252.478
LEO 2008
1.250
LEO 2009
7.821
Samtals:
9.071
COM 2008 15.000
COM 2009 15.000
Samtals:
30.000
COM 2009 20.000
COM 2007 11.200
COM 2009 15.000
COM 2007
3.700
COM 2008 15.000
COM 2008 15.000
COM 2008 15.000
COM 2008 15.000
COM 2007 11.200
COM 2009 15.000
COM 2007 11.200
COM 2007 11.200
COM 2009 20.000
COM 2007
8.100
COM 2007
8.100
COM 2007
3.700
COM 2009 15.000
Samtals:
18.700
COM 2008 15.000
COM 2007 11.200
COM 2007 11.200
COM 2007 11.200
LEO 2007
16.500
LEO 2008
12.100
Samtals:
28.600
ERA 2007
61.647
ERA 2008
69.148
ERA 2009
83.256
LEO 2009
22.869
Samtals: 236.920
GRU 2009 18.000

Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		
Lýsuhólsskóli/Grunnskóli
Snæfellsbæjar
Margvís
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn í Kópavogi

Menntasmiðjan á Akureyri
Mímir símenntun

Myndlistarskólinn í Reykjavík

Naust Marine
Námsferðir
Nínukot ehf.

Njarðvíkurskóli
Persona Optima
Rannsóknir og ráðgjöf
ferðaþjónustunnar
Rimaskóli

Salaskóli
Samtök um sögutengda
ferðaþjónustu

Síðuskóli
Símenntunarmiðstöðin
á Vesturlandi
Sjálfsbjörg

Slysavarnaskóli sjómanna
Stakkaborg

Upphæð
í evrum

COM 2009 15.000
GRU 2009
18.000
COM 2007 11.200
COM 2008 20.000
COM 2007 11.200
COM 2008 30.000
LEO 2008
3.675
Samtals:
33.675
GRU 2007
10.400
ERA 2007
17.087
LEO 2008
7.700
Samtals:
24.787
LEO 2007
16.600
LEO 2008
35.100
LEO 2009 297.345
Samtals:
349.045
LEO 2009
5.200
LEO 2009
30.888
LEO 2008
24.800
LEO 2009
22.110
Samtals:
46.910
COM 2008 15.000
GRU 2008
18.000
LEO 2007 193.518
COM 2007 11.800
COM 2008 15.000
COM 2009 15.000
Samtals:
41.800
COM 2007 11.200
LEO 2008
LEO 2009
Samtals:
COM 2008
GRU 2007
GRU 2008
GRU 2009
GRU 2009
Samtals:
LEO 2009
COM 2009

16.500
19.500

Stofnun/Lögaðili
Undiráætlun
		

Upphæð
í evrum

LEO 2008
LEO 2007
LEO 2008
Samtals:

173.178
9.400

Starfsafl
Starfsendurhæfing Norðurlands

Starfsgreinaráð hönnunarog handverksgreina
Starfsgreinasamband Íslands
Stóru-Vogaskóli

Stúdentaferðir

Suðurlandsskógar
Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra á Austurlandi
Sæmundarskóli
Tannsmíðaskóli Íslands
Umhverfisstofnun

Valhúsaskóli/Grunnskóli
Seltjarnarness
Varmahlíðarskóli

Varmalandsskóli
Varmárskóli
Vatnsendaskóli
Verkmenntaskólinn á Akureyri

Verzlunarskóli Íslands

36.000
20.000
8.600
14.000
14.000
28.000

56.000
10.500
15.000

Vesturbæjarskóli
Þekkingarnet Austurlands

16.800
182.578

LEO 2007
22.050
LEO 2008
6.600
COM 2007 11.200
COM 2009 35.000
Samtals:
46.200
LEO 2007
87.637
LEO 2008
34.151
Samtals:
121.788
LEO 2008
12.100
LEO 2007
COM 2008
LEO 2007
GRU 2008
GRU 2009
Samtals:

8.000
15.000
5.000
18.000
15.880

33.880

COM 2009 30.000
COM 2007 11.200
COM 2009 15.000
Samtals:
26.200
COM 2009 12.000
COM 2007
8.100
COM 2009 15.000
COM 2007 19.300
LEO 2007
11.000
LEO 2008
9.725
Samtals:
40.025
COM 2007 11.200
COM 2008 20.000
COM 2009 20.000
LEO 2007 196.316
LEO 2008
7.700
Samtals:
255.216
COM 2008 20.000
LEO 2007
5.600
LEO 2008 151.633
Samtals:
157.233

Þessi listi inniheldur ekki styrki til einstaklinga, t.d. vegna
endurmenntunar kennara eða námsheimsókna.
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ÚTGÁFA www.lme.is/page/utgafa
Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB stendur fyrir útgáfu ýmis konar kynningar- og upplýsingaefnis um mismunandi hluta
menntaáætlunarinnar sem og útgáfu fréttabréfa. Allt útgefið efni er hægt að nálgast á heimasíðu LME.

Listi yfir útgefið efni 2007-2009
Bæklingur með fyrirmyndarverkefnum
Bæklingur með fyrirmyndarverkefnum
Bæklingur með fyrirmyndarverkefnum
Bæklingur með fyrirmyndarverkefnum
Bæklingur með fyrirmyndarverkefnum
Kennsluefni/æfingar
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Kynningarbæklingur
Ráðstefnuskýrsla
Ráðstefnuskýrsla
Ráðstefnuskýrsla
Ráðstefnuskýrsla
Veggspjald
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Analysis of Entrepreneurship. Útg. 2008
Leonardo mannaskipti (á ísl. og ensku). Útg. 2008
Samstarfsverkefni Comenius 2006-2007. Útg. 2009
Starfsmenntun á Íslandi - Leonardo tilraunaverkefni 2000-2006. Útg. 2008
VET in Iceland and Leonardo (á ensku). Útg. 2008
Stefnumót við heiminn. Tilraunaútg. 2009
Comenius. Útg. 2007. Endurbætt útg. 2009
Educational and Vocational Guidance in Iceland. Útg. 2008
Erasmus. Útg. 2007 Endurbætt útg. 2009
eTwinning: Rafrænt skólasamstarf í Evrópu. Útg. 2007. Endurbætt útg. 2009
Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar. Útg. 2007
Grundtvig. Útg. 2007. Endurbætt útgáfa 2009
Leonardo. Útg. 2007. Endurbætt útgáfa 2009
Evrópskt samstarfsnet sem styður náms- og starfsráðgjöf. Útg. 2009
Entrepreneurship in Vocational Education. Útg. 2007
Keeping On Track (á ensku). Útg. 2009
The Voice of Users in Gudiance. Útg. 2007
Analysis of Entrepreneurship Education in Vocational Education 		
and Training in Iceland. Útg. 2007
Comenius ljósmynda- og slagorðasamkeppni. Útg.2009

STJÓRN

STARFSFÓLK

Stjórn Landskrifstofu Menntaáætlunar
Evrópusambandsins 2007-2009

Starfsfólk Landskrifstofu Menntaáætlunar
Evrópusambandsins

Aðalmenn:
Sólrún Jensdóttir formaður
Guðrún Eyjólfsdóttir 		
Guðrún Pétursdóttir 		
Halldór Grönvold 		
Hjördís Jónsdóttir 		
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir
		
Ólafur Jón Arnbjörnsson
		
Þorbjörg Vala Kristjánsdóttir
		

Menntamálaráðuneyti, án tilnefningar
Tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins
Tilnefnd af Kennarasambandi Íslands
Tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands
Tilnefnd af nemendum
Tilnefnd af Leikn, samtökum		
fullorðinsfræðslu á Íslandi
Tilnefndur af Félagi íslenskra 		
framhaldsskóla.
Tilnefnd af samstarfsnefnd
háskólastigins

Hjá Alþjóðaskrifstofu og Rannsóknaþjónustu vinna 14 starfsmenn beint
að framkvæmd menntaáætlunarinnar og stoðverkefna, þótt ársverk séu
færri. Að auki nýtur Landskrifstofan stoðþjónustu Háskóla Íslands með
bókhald, upplýsingatækni og innra eftirlit.

Varamenn:
Alma Joensen 		
Emil Björnsson 		
Eyrún Valsdóttir 		
Helga Magnea Steinsson
Jónína Gissurardóttir 		
Kolbrún Hjörleifsdóttir 		
Stefán Stefánsson 		

Stúdentaráð
Fræðslunet Austurlands
Alþýðusamband Íslands
Fjölmenningasetur
Samtök atvinnulífsins
Grunnskóli Mýrdalshrepps
Menntamálaráðuneyti

Andrés Pétursson 		
Ágúst H. Ingþórsson 		
Ásta Sif Erlingsdóttir 		
Ásta Vigdís Jónsdóttir
Ástríður Guðlaugsdóttir
Dóra Stefánsdóttir 		
Guðmundur Ingi Markússon
Karítas Kvaran 		
Margrét Jóhannsdóttir		
Margrét Kristjana Sverrisdóttir
María Kristín Gylfadóttir
Óskar E. Óskarsson 		
Ragnhildur Zoëga 		
Þorgerður Björnsdóttir

Fjármál
Forstöðumaður
Námsheimsóknir
Upplýsingatækni og útgáfa
Móttaka
Euroguidance, Europass og ReferNet
eTwinning
Forstöðumaður
Leonardo
Leonardo
Leonardo
Erasmus
Grundtvig & Comenius
Comenius
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LANDSKRIFSTOFA MENNTAÁÆTLUNAR
EVRÓPUSAMBANDSINS
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Leonardo: Dunhaga 5, 107 Reykjavík
Erasmus, Comenius, Grundtvig: Háskólatorgi, 101 Reykjavík
Netfang: lme@hi.is
Veffang: www.lme.is

