Flæðirit fyrir þáttöku nemenda með laka náms-og félagslega stöðu í skiptinámi erlendis

Uppfærsla
fjárhagsáætlunar

Heimastofnun/
Nemandi
Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
erlendra
samskipta

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
með starfsnámi
Vinnuveitandi
Starfsfóstri

Umsókn hafnað

Umræða um skiptinám
nemenda

NEJ
Fær
fjárhagsáætlun

Bæklingur / Upplýsingar
um tækifæri til þátttöku í
skiptinámi erlendis.

Aðstoð, stuðningur og
hvatning

Heimastofnun
/
Umsjónarmað
-ur með
starfsnámi

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
r erlendra
samskipta

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
Heimastofnun/
r með
Yfirmaður brautar
námsferlum
nemenda

Aðilði sem sér
um fjármál
skiptináms

Fyrir skiptinám

Fær í hendur, umsókn,
ferilskrá og
kynningarbréf

Ákveður hvort umsókn er samþykkt

JA

Fyllir út umsókn og Europass-ferilskrá og
skrifar kynningarbréf (með aðstoð
umsjónarmenns erlendra samskipta)

Fær að vita hvort umsókn
hefur verið hafnað eða hún
samþykkt
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Heimastofnun/
Umsjónarmaður
fjármála

Fyrir skiptinám

Fær upplýsingar
um hverjir hafi
fengið styrk og
upphæð styrks

Hefur samband við
annan samstarfsaðila
um skiptinám. Hafnar
umsókn

Sendir umsókn, ferilskrá og
kynningarbréf ásamt upplýsingum
um mögulegar dagsetningar til
móttökustofnunar

Undirritun
námssamnings (þrír
aðilar)

Samþykkir umsókn

Tungumála og
menningarlegur
undirbúningur.
Undirbúningur fyrir
starfsnám

Fær umsókn, ferilskrá og
kynningarbréf ásamt
upplýsingum um
mögulegar dagsetningar
til móttökustofnunar í
hendur

NEJ
Finnur starfsstöð og
gistiaðstöðu (eða stingur
upp á gistiaðstöðu)

Starfsfóstri

Vinnuveitandi

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
með starfsnámi

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
erlendra
samskipta

Heimastofn
un/Nemandi

Heimastofnun
/
Umsjónarmað
-ur með
starfsnámi

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
r erlendra
samskipta

Heimastofnun/
Umsjónarmaður
Heimastofnun/
með
Yfirmaður brautar
námsferlum
nemenda

Greiðir út styrk í
samræmi við gildandi
reglur

JA

Sendir upplýsingar um
starfsstöð, gistiaðstöðu
og aðrar nauðsynlegar
upplýsingar

JA

Fær umsókn, ferilskrá og
kynningarbréf ásamt
upplýsingum um
mögulegar dagsetningar
til móttökustofnunar í
hendur

Starfsfóstri er settur. Fær
upplýsingar um
nemendur

Námssamningur og
önnur skjöl sem viðkoma
skiptinámi (útbúin af
umsjónarmanni erlendra
samskipta)

hagnýt atrið

i

Undirritun
námssamnings (þrír
aðilar)

Undirritun
námssamnings (þrír
aðilar)

Fær nánari
upplýsingar um
ferðatilhögun

Tekur ákvörðun um hvort
boðið verði uppá skiptnám

JA

Ferðatilhögun, mál
vegna gistiaðstöðu,

Fær námsmarkmið,
ákveður verksvið.
Sendir upplýsingar
um vinnutíma

Fjarfundur fyrir
brottför.
Lokaundirbúningur
fyrir skiptinám
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Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
r erlendra
samskipta

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
Heimastofnun/
r með
Yfirmaður brautar
námsferlum
nemenda

Heimastofnun/
Umsjónarmaður
fjármála

Á meðan á skiptinámi stendur

Kemur til skiptináms

Tekur á móti nemanda á
fyrirfram ákveðnum stað

Dagur 3. Starfsnám hefst

Fer með nemanda til
gististaðar, gefur
nemanda tíma til að
koma sér fyrir

Hagnýtar upplýsingar um
gististað og nágrenni.
Fer með nemandi um
næ sta nágrenni;
skipulag næsta dags

Dagur 2. Kynning og
undirbúningur í
móttökustofnun
Sendir upplýsingar um
komu nemanda

Dagur 3. Fer með
nemanda á starfsstöð
Nemanda gefinn tími til
að kynna sér nánast
umhverfi

Vinnuveitandi
Starfsfóstri

Starfsnám
Dagar 5 og 14.
cont
Fundir með
nemanda og fullrúa
skóla sem sér um
skiptinám

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
með starfsnámi

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
erlendra
samskipta

Heimastofn
un/Nemandi

Heimastofnun
/
Umsjónarmað
-ur með
starfsnámi

Fær upplýsingar um
komu nemanda

Kynnir nemanda
starfsstöð
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Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
Heimastofnun/
r með
Yfirmaður brautar
námsferlum
nemenda

Heimastofnun/
Umsjónarmaður
fjármála

Á meðan á skiptinámi stendur

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
r erlendra
samskipta

Fær reglulegar
upplýsingar um
frammistöðu nemanda

Heimastofnun
/
Umsjónarmað
-ur með
starfsnámi
Heimastofn
un/Nemandi
Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
erlendra
samskipta

Fær endurgjöf
(starfsfóstri) (t.d. á 8.
eða 9. degi og 14. eða
15. degi)

Dagar 9 eða 10 og
dagar 15 eða 16.
Endurgjöf frá
móttökustofnun
um frammistöðu
nemanda

Lok starfsnáms
- Lokamat
- Undirritun skjala
Endurgjöf um skiptinám

Veitir nemanda
endurgjöf (t.d. á 8. eða
9. degi og 14. eða 15.
degi)

Starfsfóstri

Vinnuveitandi

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
með starfsnámi

Er í reglulegum
samskiptum við
nemanda á meðan á
skiptinámi stendur

Dagar 9 eða 10 og dagar
15 eða 16. Endurgjöf til
móttökustofnunar um
frammistöðu nemanda

Veitir nemanda
endurgjöf (t.d. á 8. eða
9. degi og 14. eða 15.
degi)

Lok starfsnáms
- Lokamat
- Undirritun skjala

Daginn fyrir brottför
- mat á reynslunni af
skiptinámi
- hagnýt atriði varðandi
brottför

Fær endurgjöf varðandi
skiptinám og starfsnám

Brottfarardagur:
- tryggt að öll skjöl séu
klár

Endurgjöf til
heimastofnunar um
skiptinámið

Fer með nemanda á
brottfararstað (flugvöll /
lestarstöð / rútustöð)

Brottför

cont
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Heimastofnun/
Umsjónarmaður
fjármála

Eftir skiptinám

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
Heimastofnun/
r með
Yfirmaður brautar
námsferlum
nemenda

Greiðsla styrks (ef við á)

Heimastofnun/
Umsjónarmaðu
r erlendra
samskipta

Fær upplýsingar um
reynsluna af skiptinámi

Sendir upplýsingar um
heimkomu nemanda og
endurgjöf til
móttökustofnunar

Heimkoma

Skilar inn skýrslum,
metur skiptinám

Kynning á skiptinámi

Starfsfóstri

Vinnuveitandi

Móttökustofnun/
Umsjónarmaður
með starfsnámi

Mótt ökust ofnun/
Umsjónarmaður
erlendra
samskipt a

Heimastofn
un/Nemandi

Heimastofnun
/
Umsjónarmað
-ur með
starfsnámi

Mat á skiptinámi
- almennt
- starfsnám
- fær undirrituð skjöl

Fær upplýsingar um
heimkomu nemanda og
endurgjöf til
móttökustofnunar

Þakkarbréf til
móttökustofnunar og
starfsstöðvar

