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Mótttaka erlendra nemenda í
skiptinám
SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)

Áður en nemi
kemur

Upplýsingar

Hver

Hvenær

Af hverju?

Fá upplýsingar um
nemendur sem vilja
koma í skiptinám /
starfsnám

Heimastofnun sendir 1) Europass ferilsskrá, 2) Kynningabréf (Motivational letter) 3) námsmarkmið
og 4) nákvæmar dagsetningar á skiptidvöl nemandans sem koma vill í skiptinám / starfsnám skulu
gefnar fulltrúa skólans 2 mánuðum áður en skiptinámið hefst.

Umjónarmaður
erlendra samskipta
(hér eftir UES) hjá
bæði heima- og
móttökustofnanir,
fulltrúar skóla.

Að lágmarki 2
mánuðum
áður en tekið
er á móti
nemendum

Þar sem erfitt getur reynst að finna viðeigandi
starfsstöð og/eða starfsfóstra sem hafa það til
brunns að bera sem þarf til að leiðbeina og
hvetja nemendur sem hafa færri tækifæri í námi
er mikilvægt að þessar upplýsingar séu sendar
móttökustofnun eins fljótt og hægt er

Fulltrúar skóla sem
ber ábyrgð á að finna
starfsstöð hjá
móttökustofnun

2 mánuðum
áður en tekið
er á móti
nemendum

Það skiptir miklu máli að finna starfsstöðvar /
leiðbeinendur sem eru færir um að leiðbeina
nemendum

Fulltrúi skóla hjá
móttökustofnun

2 mánuðum
áður en tekið
er á móti
nemendum

Mikilvægt er að nemandi í skiptinámi fái húsnæði
þar sem honum líður vel og hann er öruggur.

Finna námsstöð fyrir
erlenda nemendur

Finna viðeigandi
húsnæði fyrir erlenda
nemandann

Senda upplýsingar um
námsstöð og gistingu til
heimastofnunar

Með þær upplýsingar sem berast frá heimastofnun til móttökustofnunar tilkynnir móttökustofnun
heimastofnun hvort það sé möguleiki á að finna skiptinám / starfsnám fyrir nemandann. Þetta
vilyrði er ekki bindandi en gefur heimastofnun möguleika á að hafa samband við aðra
samstarfsaðila til að finna námsstöð.
Byggt á þeim upplýsingum sem koma frá heimastofnun gera fulltrúi heimastofnunar og sá aðili sem
ber ábyrgð á að finna starfsstöð fyrir móttökustofnun sitt besta til að finna viðeigandi starfsstöð
fyrir nemanda sem hefur áhuga á skiptidvöl. Þá ræða þeir einnig hverskonar stuðning og þjálfun
nemandinn þarf til að ná námsmarkmiðum.
Europass ferilsskrá, Kynningabréf (Motivational letter) og námsmarkmið eru kynnt starfsstöð
þannig að þeir aðilar geti hafið undirbúning fyrir móttöku nemanda.
Fulltrúi móttökustofnunar finnur viðeigandi húsnæði fyrir erlenda nemandann. Dæmi um
viðeigandi húsnæði er t.d. heimavist, ódýrar íbúðir, hostel, B&B eða heimagisting (þar sem því
verður við komið).
Þegar húsnæði er valið skal móttökustofnun taka tillit til þarfa nemandans og þess stuðnings sem
hann kann að þurfa.
Fulltrúi móttökustofnunar sendir upplýsingar um námsstöð (Nafn fyrirtækis, heimilisfang
fyrirtækisins, símanúmer fyrirtækisins, heimasíðu fyrirtækisins (sé hún til staðar) og nafn tengiliðar
/ starfsfóstra hjá fyrirtækinu) og gistingu (hverskonar gistingu er um að ræða, heimilisfang,
heimasíðu (sé hún til) og kostnað) til tengiliðar hjá heimastofnun. Heimastofnun mun þá upplýsa
móttökustofnun um það hvort starfsstöð og gisting séu ásættanleg.

UES hjá bæði heimaog móttökustofnanir,
fulltrúar skóla.

4-6 vikum áður
en tekið er á
móti
nemendum.

Þegar leitað er að gistimögleikum þarf
móttökustöð að vita hvernig greitt verður fyrir
húsnæðið og hversu mikið það má kosta.
Sá aðili sem ber ábyrgð á því að senda nemanda
getur þá rætt ágæti starfsstöðvarinnar við
nemandann og leiðbeinanda hans.
Í kjölfarið er svo hægt að fara að hefja
undirbúning skiptináms.
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Námssamningur

Hagnýtar upplýsingar

Mótttaka erlendra nemenda í
skiptinám
Fulltrúi móttökustofnunar tekur á móti Námssamningi frá heimastofnun.
Samningurinn inniheldur upplýsingar um eftirfarandi:
Nemanda (nafn, námssvið (VET)
Samningsaðila (heimastofnun / skóli & móttökufyrirtæki / starfsstöð)
Starfsnám (móttökustöð, heimilisfang, tengiliður, símanúmer, netrang tengiliðar)
Dagsetningar skiptináms
Markmið þjálfunarinnar
Ítarleg áætlun um skiptinám, verkefni nemandans og starfsfóstra
Verkefni og ábyrgð a) heimastofnunar, b) móttökustofnunar og c) fyrirtækisins /
starfsstöðvarinnar
Menningartengda fræðslu og aðra fræðslu (t.d. tungumálanám)
Matsferli
Staðfesting á réttindum starfsstöðvar
Tryggingar
Dagsetningar og undirskriftir

UES hjá bæði heimaog móttökustofnanir,
fulltrúar skóla

SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)
3-4 vikum fyrir
Hér er um að ræða bindandi samning sem gerir
skiptidvöl.
klára grein fyrir hlutverkum og skyldum hinna
ólíku aðila.
Eftir að búið er að skrifa undir bindandi samning
má hefjast handa við að bóka flug og húsnæði.

+
Fulltrúi fyrirtækis sem
tekur á móti nemanda
í skiptinám /
starfsnám

Fulltrúi móttökustofnunar ber ábyrgð á að samningurinn sé undirritaður af fulltrúa fyrirtækis /
starfstöðvar og sent til baka til fulltrúa heimastofnunar. Fulltrúi heimastofnunar ber ábyrgð á að
námssamningurinn sé rétt útfylltur.
Fulltrúi móttökustofnunar sendir upplýsingabréf til fulltrúa heimastofnunar með upplýsingum um:
Hvernig best sé að ferðast til þess bæjar sem nemandinn mun læra og búa í
Hver mun taka á móti nemandanum
Hvar nemandinn verður sóttur
Upplýsingar um bæinn sem nemandinn mun dvelja í
Upplýsingar varðandi vinnufatnað
Upplýsingar um lög og reglur
Upplýsingar um þann kostnað sem mun hljótast (framfærslu-, ferða-, fæðis-, leigu- og
afþreyingarkostnaður)
Tengsla upplýsingar (nafn og símanúmer) yfir þá sem hafa má samband við í neyð
Veður (miðað við árstíð)

UES hjá bæði heimaog móttökustofnanir,
fulltrúar skóla.

4-6 vikum fyrir
skiptidvöl.

Þessar upplýsingar hjálpa nemandanum við
undirbúning fyrir skiptinámið.
Auk þess sem það auðveldar UES á heimastofnun
með að leiðbeina og styðja við nemandann áður
en hann fer í sitt skiptinám.
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Mótttaka erlendra nemenda í
skiptinám
SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)

Koma á fundi með
nemandanum sem þú
kemur til með að fá
(t.d. Skype)
Tryggt að allt sé
ásættanlegt varðandi
starfsstöð
Vera viss um að allt sé í
lagi með gistinguna
Upplýsingapakki fyrir
skiptinema

Að muna eftir ljósritum af mikilvægum gögnum / pappírum
Reglur móttökustofnunar og starfsstöðvar
Minna á nauðsyn þess að vera með gilda ferðatryggingu
Mikilvæg símanúmer og heimilisföng (tengiliður hjá móttökustofnun, vinnustöð,
neyðarnúmer (ICE, In Case of Emergency) og svo framvegis.
Kort af bænum og bæklingar með helstu upplýsingum t.d. afþreyingu og
almenningssamgöngur
Góð ráð varðandi þjóð og þjóðarhætti
Búnaður á gististað nemanda
Fulltrúi móttökustofnunar skipuleggur með fulltrúa heimastofnunar Skype fund með nemandanum
sem mun koma í skiptidvöl. Þessi fundur er ætlaður til að mynda tengsl við nemandann og láta
honum líða eins og hann sé velkominn en er einnig tækifæri til að sjá nemandann sem mun koma í
gegnum stofnunina þína.
Fulltrúi móttökustofnunar er í sambandi við fyrirtæki / starfsstöð til þess að komast að því klukkan
hvað nemandi skuli mæta fyrsta daginn. Gott er að gera þetta áður en Skype fundurinn með
nemandanum fer fram
Fulltrúi móttökustofnunar athugar hvort ekki sé allt í lagi og ásættanlegt með gistingu ef
nemandinn gistir á heimavist eða hjá fjölskyldu.
Fulltrúi móttökustofnunar safnar saman efni í upplýsingapakka sem verður afhentur
skiptinemanum þegar hann mætir. Upplýsingapakkin ætti að lágmarki að innihalda eftirfarandi
upplýsingar:
Kort og bæklinga af bænum og nágrannasvæðum (frá upplýsngamiðstöðvum)
Tímatöflur og kort með almenningssamgöngum
Reglur: gisting, móttökustofnun, vinnustöð
Menningarviðburðir og afþreying sem standa til boða
Hvernig verja má frítíma sínum
Ábendingar varðandi hversdagslífið (Samskiptareglur, venjur, heimsókn á heimili, þjórfé,
sími, nettenging, verslun, þjóðhátíðardagar o.s.frv.)

UES hjá bæði heimaog móttökustofnunum, fulltrúar
skóla + nemandi
UES hjá
móttökustofnun og
fulltrúar skóla
UES hjá
móttökustofnun
UES hjá
móttökustofnun

1 – 2 vikum
fyrir skiptidvöl

Með þessu á nemandinn (og sá aðili sem sér um
nemandann) að finna fyrir öryggi þegar
nemandinn kemur á staðinn.

1 – 2 vikum
fyrir skiptidvöl
1 viku fyrir
skiptidvöl
1-2 dögum
fyrir skiptidvöl

Þó svo að nemandinn hafi fengið þessar
upplýsingar hjá heimastofnun er mikilvægt að
afhenda honum þetta á pappír við komu. Þá er
einnig mikilvægt að gefa sér tíma til að fara yfir
upplýsingarnar með nemandanum til að vera viss
um að hann hafi skilið upplýsingarnar rétt.

Við komu

Upplýsingar

Hver

Hvenær

Hvers vegna?

Hitta nemandann á

Sækja nemandann á áður ákveðinn stað (flugvöll eða rútustöð). Skrifaðu nafn nemandans niður á

UES

Dagur 1

Þó svo að nemandi hafi talað við UES á fundi er
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Mótttaka erlendra nemenda í
skiptinám

áður ákveðnum stað

stórt blað sem þú heldur þannig á að nemandinn geti auðveldlega fundið þig.

Fara með nemandann á
gististað

Fara með nemandann á gististaðinn og vera viss um að hann/hún komi sér fyrir (fái lykla og hafi
fyllt út alla nauðsynlega pappíra). Fylgja skal nemandanum um gististað til að tryggja að hann/hún
viti hvar hlutirnir eru.

UES

Upplýsingapakki

Þegar á gististað er komið er nemandanum afhentur upplýsingapakkinn sem tekinn var saman.
Ganga skal úr skugga um að viðkomandi viti hvar húsnæðið og móttökustofnunin eru á kortinu.
Eins skal ganga úr skugga um að nemandinn viti hvað hann/hún á að gera næst. Mælst er til þess
að allar tímasetningar og staðir séu skrifaðar niður á blað.
Sýna nemandanum nálægustu/ódýrustu matvælaverslun, apótek, pósthús, staði sem bjóða fría
netþjónustu og annað sem gæti skipt máli. Þessa staði þarf að merkja inn á kort. Útskýra hvernig er
best að ferðast um bæinn og auðveldast að finna móttökustofnunina. Bjóddu nemandanum í mat
eða kaffi og gefðu honum/henni tækifæri á að spyrja spurninga, reyndu eftir bestu getu að láta
viðkomandi líða vel. Segðu hvenær og hvar þú ætlar að hitta hann/hana daginn eftir.
Eftir að nemanda hafa verið kynntar aðstæður hefur fulltrúi móttökustofnunar samband við
fulltrúa heimastofnunar og upplýsir hann um hvernig ferðalagið hafi gengið, hvernig nemandanum
líði og hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir sig

UES

Síða 4

Skoðanaferð um bæinn
og nálæg svæði

SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)
líklegt að nemandi sé óöruggur og kvíðinn. Stórt
og greinilegt skilti gerir nemandanum auðvelt að
finna þig.
Dagur 1
Með þessu móti verður auðveldara fyrir
neamndann að koma sér fyrir og þetta veitir
honum einnig tækifæri til að spyrja spurninga um
gististaðinn.
Dagur 1
Með þessu móti verður auðveldara fyrir
neamndann að koma sér fyrir og þetta veitir
honum einnig tækifæri til að spyrja spurninga.

UES

Dagur 1

Með þessu móti verður auðveldara fyrir
neamndann að koma sér fyrir og þetta veitir
honum einnig tækifæri til að spyrja spurninga.

UES

Dagur 1

Ef allt hefur gengið vel mun endurgjöfin veita
heimastofnun ákveðið öryggi, ef vandamál hafa
komið upp eða ef þeim sem sótti nemandann
finnst mikilvægt að nemandinn tali við einhvern
frá heimastofnun er hægt að bregðast við strax.
Þetta gæti dregið úr líkum á heimþrá og eykur
líkurnar á að skiptinámið gangi vel.

Á meðan á dvöl Upplýsingar
stendur

Hver

Hvenær

Hvers vegna?

Kynning /
undirbúningur á
móttökustofnun

UES og fulltrúi skóla

Dagur 2

Nemandi sem hefur færri tækifæri þarf eðlilega
meiri stuðning en nemandi sem er sjálfbjarga og
sjálfstæður. Til þess að skiptinámið skili árangri
og verði nemandanum jákvæð upplifun er

Endurgjöf til
heimastofnunar

Mikilvægt er að nemandi fái tækifæri til að koma sér fyrir og kynna sér aðstæður. Kynntu nemandi
vinnumenningu landsins og þeirrar greinar sem hann kemur til með að vinna við. Ræddu
menningarlega þætti og hvernig nemandi getur best aðlagast og fundið sig í nýju umhverfi. Byggðu
upp traust samband. Kynntu nemanda móttökustofnun. Kynntu nemendur fyrir þeim
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Fyrsti dagur á vinnustöð

Fundur nemanda og
fulltrúa
móttökustofnunar

Samráðsfundur 1, mat á
nemandanum

Endurgjöf til
heimastofnunar

Fundur með fulltrúa
móttökustofnunar

Mótttaka erlendra nemenda í
skiptinám
leiðbeinendum og nemendum sem kunna að koma að skiptinámi hans.
Kynntu nemanda fyrir leiðbeinandanum í skólanum og gefðu þeim færi á að kynnast.
Tengiliður hjá móttökustofnun fer með skiptinemann á vinnustöð hans/hennar.
Neminn er kynntur fyrir starfsfóstra. Neminn, tengiliðurinn hjá móttökustofnun og starfsfóstri fara
yfir öll gögn sem þarf að fylla út á meðan á dvöl stendur, markmið, vinnutíma og aðrar hagnýtar
upplýsingar. Tengiliður hjá móttökustofnun hefur forgöngu um tímasetningar á samráðsfundum
viðkomandi mati á nemandanum. Mælst er til að fyrsti samráðsfundurinn sé haldinn innan 8 daga
frá komu nemandans. Ráðlagt er að haldnir séu þrír matsfundir á meðan á námstíma stendur, ef
tími leyfir.
Nemandi og fulltrúi móttökustofnunar hittast til að ræða fyrstu daga skiptinámsins (hvernig
nemanda gengur að koma sér fyrir, hvað sé erfitt, hvaða afþreying sé í boði og önnur mál sem gæti
þurft að ræða).

Tengiliður hjá móttökustofnun heimsækir vinnustöð í þeim tilgangi að eiga samráðsfund með
nemandanum og starfsfóstranum vegna mats á nemandanum. Meðan á samtalinu stendur verður
einblínt á hversu vel nemandinn er að vinna að námsmarkmiðum sínum og að hverju nemandinn
skuli einbeita sér á komandi vikum. Tengiliður hjá móttökustofnun talar einnig við nemandann í
einrúmi til að komast að því hvernig nemandanum vegnar/líður, hvort það hafa verið einhver
vandamál, hvað nemandinn getur gert sér til dægrarstyttingar o.s.frv.
Gera skal ráð fyrir 1 ½ – 2 tímum fyrir þetta fyrsta samtal.
Móttökustofnun sendir tölvupóst þar sem hann/hún upplýsir fulltrúa heimastofnunar um það
hvernig nemandanum gengur / líður og hvaða endurgjöf nemandinn hefur fengið frá vinnustöð.
Rætt / samið er um hvort og þá hvernig aukastuðning nemandinn kunni að þurfa frá einhverjum frá
heimastofnun.
Nemandi og fulltrúi móttökustofnunar hittast til að ræða fyrstu tvær vikur skiptináms (hvernig
nemanda hefur tekist að aðlagast, hvað honum / henni finnst erfitt, hvaða afþreying er í boði og
önnur mál sem upp geta komið)

UES / fulltrúi skóla +
neminn + starfsfóstri

UES

UES + neminn +
starfsfóstri

SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)
mikilvægt að veita honum meiri athygli en ella í
upphafi.
Dagur 3
Mikilvægt er að allir hlutaðeigandi aðilar viti til
hvers er ætlast af þeim. Þrátt fyrir að markmiðin
hafi verið sett fram áður en skiptinámið hófst er
mikilvægt að tryggja að ekki gæti misskilnings.
Mælt er með að fulltrúi heimastofnunar sé
aðgengilegur (Skype / sími) ef upp koma
spurningar sem honum viðkoma
Dagur 4 eða 5
Þar sem um er að ræða nemanda sem hefur lágt
sjálfsmat og takmarkaðan metnað gagnvart námi
kann hann að þurfa á meiri stuðningi og leiðsögn
að halda en almennur nemandi. Einnig er
mikilvægt að tryggja að nemandi loki sig ekki af
eða finnist erfitt að aðlagast nýjum aðstæðum.
Dagur 8 eða 9
Nemendur með laka náms- og félagslega stöðu
þurfa meiri stuðning og leiðsögn en félagslega
sterkir nemendur. Svo kann að fara að þeir eigi
erfitt með að opna sig á fyrsta samráðsfundi og
því er mikilvægt að flýta ekki ferlinu.

UES

Dagur 9 eða 10

Nemandi og fulltrúi
móttökustofnunar

Við lok
annarrar viku

Þetta veitir fulltrúa heimastofnunnar innsýn í það
hvernig nemandanum gengur almennt á
vinnustað. Ef bregðast þarf við vandamálum er
hægt að komast að samkomulagi um það hvernig
það skuli gert.
Mikilvægt er að hafa í huga að nemendur með
laga náms- og félagslega stöðu skortir sjálfstraust
og þurfa þar af leiðandi meiri stuðning og ættu
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Geti aðilar ekki hist augliti til auglitis er hægt að ræða saman í gegnum Skype eða síma.

Samráðsfundur 2

Tengiliður hjá móttökustofnun heimsækir vinnustöð í þeim tilgangi að eiga samráðsfund með
nemandanum og starfsfóstranum vegna mats á nemandanum. Meðan á samtalinu stendur verður
einblínt á hversu vel nemandinn er að vinna að námsmarkmiðum sínum og að hverju nemandinn
skuli einbeita sér á komandi vikum. Einnig skal lagt mat á framvindu milli samráðsfunda.

UES + neminn +
starfsfóstri

Tengiliður hjá móttökustofnun talar einnig við nemandann í einrúmi til að komast að því hvernig
nemandanum vegnar/líður, hvort einhver vandamál hafi komið upp sem nemandi treystir sér ekki
til að gera grein fyrir í viðurvist starfsfóstra.

Endurgjöf til
heimastofnunar

Lokamat

Mælst er til að fulltrúi heimastofnunar áætli að minnsta kosti 1½ klukkustund í viðtalið.
Móttökustofnun sendir tölvupóst þar sem hann/hún upplýsir fulltrúa heimastofnunar um það
hvernig nemandanum gengur / líður og hvaða endurgjöf nemandinn hefur fengið frá vinnustöð.

UES

Rætt / samið er um hvort og þá hvernig aukastuðning nemandinn kunni að þurfa frá einhverjum frá
heimastofnun.
Tengiliður hjá móttökustofnun heimsækir vinnustöð í þeim tilgangi að ganga frá lokamati á vinnu
nemanda með nemandanum og starfsfóstranum. Meðan á samtalinu stendur verður einblínt á það
hversu vel nemandanum gekk að ná námsmarkmiðum sínum út frá sjónarhorni bæði starfsfóstra
og nemanda. Matsblöð verða fyllt út og undirrituð af öllum aðilum.

UES + neminn +
starfsfóstri

SOS-Mobilities verkefnið (2013-1-FI1-LEO05-12543)
því ekki að vera látnir einir í lengri tíma. Þeir hafa
oft meiri þörf fyrir að tala um það sem þeir hafa
upplifað og lært. Þeir kunna að finna til
einmanaleika og þurft stuðning til að kynnast
jafnöldrum sínum. Mikilvægt er að tryggja að
þeir loki sig ekki af eða upplifi erfiðleika við
aðlögun.
Dagur 14 eða
Til að tryggja að nemandinn sé að taka
15 (eða vika 3
framförum og ná markmiðum sínum við enda
ef nemandinn
starfsnáms er mikilvægt að fulltrúi
er lengur en 4
móttökustofnunar heimsæki vinnustöð um
vikur).
miðbik skiptináms ef þörf er á er hægt að
skipuleggja fleiri heimsóknir.

Dagur 14 eða
15 (eða vika 3
ef nemandinn
er lengur en 4
vikur).
Síðustu daga
dvalarinnar

Þetta veitir fulltrúa heimastofnunnar innsýn í það
hvernig nemandanum gengur almennt á
vinnustað. Ef bregðast þarf við vandamálum er
hægt að komast að samkomulagi um það hvernig
það skuli gert.

Tengiliður hjá móttökustofnun talar einnig við nemandann í einrúmi til að komast að því hvernig
nemandinn upplifði dvöl sína og hverjar hafi verið stærstu hindranirnar og hvort einhver vandamál
hafi komið upp sem nemandinn treysti sér ekki til að nefna í lokamati.
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Mælst er til að fulltrúi heimastofnunar áætli að minnsta kosti 1½ klukkustund í viðtalið.

Við brottför

Upplýsingar

Hver

Hvenær

Fundur með UES og
tengilið
móttökustofnunar

Nemandi hittir UES og tengilið móttökustofnunar til að meta og ræða starfsnámið. Nemandinn er
hvattur til að greina frá bæði jákvæðum og neikvæðum hliðum þess.

UES, tengiliður
móttökustofnunar og
nemandi

Daginn fyrir
brottför

Endurgjöf til
heimastofnunar

Móttökustofnun sendir tölvupóst eða hefur samband í gegnum Skype og upplýsir fulltrúa
heimastofnunar um það hvernig nemandanum gekk og hvaða endurgjöf nemandinn fékk frá
starfsstöð.

UES

Brottför

Tengiliður móttökustofnunar gengur úr skugga um að nemandinn hafi skilað af sér lyklum og að
viðkomandi hafi öll nauðsynleg gögn meðferðis. Tengiliður fylgir nemanda á brottfararstað ef hægt
er, tryggir að nemandi hafi öll nauðsynleg ferðagögn klár (skrái sig í flug sé þess þörf) , fer yfir
ferðaáætlun og gengur einnig úr skugga um að nemandinn viti að það sé á hans ábyrgð að vera
ekki með yfirvigt.

UES + nemandinn

Síðasti
dagurinn

Heimkoma

UES í heimastofnun tilkynnir móttökustöfnun það að nemandinn sé kominn heim heilu og höldnu

UES í heimastofnun

Daginn sem
nemandinn
kemur heim
eða daginn
eftir
heimkomu

Nauðsynlegt er að safna upplýsingum um
upplifun nemanda af skiptinámi svo
móttökustofnun geti bætt aðferðir sínar og
verklag þegar tekið er á móti nemendum með
laka náms- og félagslega stöðu í framtíðinni.
Með því að veita upplýsingar um það hvernig
skiptinámið hafi gengið, hverjar hugmyndir
nemandans um skiptinámið voru og endurgjöf
starfsfóstra fær heimastofnun upplýsingar sem
nýtast við mat þegar nemandinn er kominn aftur
heim.
Þó svo að nemandi hafi öðlast meira sjálfstraust
og færni hans í að sjá um sig sjálfur hafi aukist (í
flestum tilvikum) er hann enn með takmarkaða
reynslu í að ferðast einn. Til þess að tryggja að
heimferðin verði eins þægileg og jákvæð og
hugsast getur er mikilvægt að veita þeim aðstoð
og ráð varðandi ferðalagið.
Það þykir kurteisi að láta móttökustofnun vita að
nemandinn hafi komist heill heim og hvort allt
hafi verið samkvæmt áætlun eða hvort eitthvað
hafi komið uppá.
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Skyldur starfsfóstra, umsjónarmanns erlendra samskipta og nemanda
Starfsfóstri:
- leiðbeinir og kynnir nemandanum almennar starfsreglur á vinnusað
- leiðbeinir og styður við námsframvindu nemandans ásamt umsjónarmanni erlendra samskipta
- er tengiliður milli vinnustöðvar, móttökustofnunar og nemanda
- gengur úr skugga um að vinnuumhverfið sé öruggt og að nemandinn þekki skyldur sínar
- veitir nemandanum uppbyggilega endurgjöf með reglulegu millibili
- tekur þátt í mati á vinnustöðvardvöl nemandans ásamt umsjónarmanni erlendra samskipta
- upplýsir umsjónarmann erlendra samskipta þegar nemandinn er veikur eða mætir ekki til vinnu

Umsjónarmaður erlendra samskipta:
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- fylgir nemanda á vinnustöðina
- útbýr tímaskipulag fyrir umsjónarheimsóknir ((2.)-3. á meðan á dvöl stendur)
- samþykkir markmiðin (námsmarkmið) dvalarinnar fyrir nemandann með starfsfóstranum
- styður við bakið á starfsfóstranum í hans starfi sem leiðbeinandi
- veitir nemandanum stuðning og er leiðbeinandi
- tekur þátt í mati á nemandanum
- er í reglulegu sambandi við heimastofnun nemandans

Nemandinn:
- framkvæmir þær skyldur sem á hann/hana eru lagðar af starfsfóstranum og umsjónarmanni erlendra samskipta
- fer eftir reglum á vinnustað og reglum um öryggi á vinnustað
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- upplýsir starfsfóstrann og umsjónarmann erlendra samskipta ef hann/hún verður veik, lendir í slysi eða öðru sem hefur áhrif á vinnu

Athugasemdir:
Ef nemandi ver fyrstu vikunni í skólanum, á fyrsti dagurinn að vera kynning á skólanum og skólalóðinni. Nemandinn ætti einnig að vera kynntur
fyrir kennurum sínum og bekkjarfélögum. Mælt er með því að nemandinn fái leiðsögn frá samnemanda sem mun þá einnig fylgja nemandanum
eftir þá vikuna (eða jafnvel allan tímann sem námsdvölin stendur).
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