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Ísland

Móttaka iðnnema



ÁVINNUNGUR FYRIR

FYRIRTÆKI

OG IÐNNEMA

FYRIRTÆKI NEMAR

Veitir innsýn og í nýjar hugmyndir og 
mismunandi vinnubrögð

Reynsla erlendis víkkar sjóndeildarhringinn

Jákvæð áhrif á vinnuandann Eflir faglega hæfni og víðsýni

Hvetur starfsfólk til að bæta færni sína heima
og erlendis

Bætir tungumálakunnáttu

Jákvæð fyrirtækjamenning og bætt ímynd Eykur menningarlæsi

Skemmtilegt Tækifæri til að prófa nýjar vinnuaðferðir

Tilgangurinn með því að taka þátt í námsmannaskiptum er að efla fagmennsku og 
þverfaglega færni þeirra sem taka þátt í skiptunum.  

Þetta var ómetanleg reynsla. Vegna tungumálahindrana neyddist ég til að vera útsjónarsöm og læra
fagorðin hratt. Það hjálpaði mér að yfirstíga margar hindranir á skömmum tíma auk þess að víkka
sjóndeildarhring umtalsvert. Þegar heim var komið kom ég margefld inn í mitt fag með jákvæðara viðmót
og ákveðnari en áður. Tækifæri sem allir ættu að fá að upplifa. 

- Árdís Ösp Pétursdóttir – Bílamálari – Frá Íslandi til Frakkalands
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(NIÐURSTÖÐUR KÖNNUNAR UM ÁHRIF NÁMSAMANNASKIPTA Í EVRÓPU (2017))



GAGNLEGAR

UPPLÝSINGAR

Finnlandsdvölin var frábær. Mjög áhugavert að fá að starfa við húsgagnasmíði í landi þar sem löng hefð er 
fyrir smíði húsgagna úr efnivið sem vex í nærumhverfinu. Fjölbreytt verkefni og áhugaverð nálgun, hollt og 
gott að fá nýja sýn á grein sem maður stundar.
- Erna Ástþórsdóttir, húsgagnasmíðí

Dvöl mín í Fäviken í Svíðþjóð var skemmtileg og krefjandi upplifun sem óhætt er að segja að hafi víkkað
sjóndeildarhringinn á náminu til muna. – Atli Snær Rafnsson – Matreiðsla

Erasmus+ á Íslandi

https://www.erasmusplus.is/taekifaeri/starfsmenntun/

Hvar er hægt að nálgast styrki?

https://idan.is/samvinna/aevintyri-i-evropu/

Hvar get ég nálgast upplýsingar / leiðbeiningar um 

námsmannaskipti erlendis og á Íslandi?

https://idan.is/samvinna/aevintyri-i-evropu/

Íslenskir iðnnemar eftir starfsreynslu erlendis:

Click to add textClick to add textClick to add text

https://www.erasmusplus.is/taekifaeri/starfsmenntun/
https://idan.is/samvinna/aevintyri-i-evropu/
https://idan.is/samvinna/aevintyri-i-evropu/


ALGENGAR

SPURNINGAR

Spurning Svar

Fá erlendir Erasmus+ nemar greidd laun? Nei, nemarnir eru á Erasmus+ styrk sem á að standa
undir kostnaði þeirra að öllu eða mestu leiti.

Þarf vinnustaðurinn að útvega nemunum húsnæði? Nei, en IÐAN aðstoðar nemann að finna húsnæði.

Hvaða eiga Erasmus+ nemar að skila mörgum
vinnustundum á viku?

Nemar eiga yfirleitt að skila 7 – 8 tímum á dag, en
það getur verið breytilegt eftir aldri þeirra oga
vinnulöggjöf. 

Eru nemarnir tryggðir, þar sem þeir eru ekki að
launaskrá? 

Erasmus+ nemar eru tryggðir frá heimalandi sínu.

Hvert á ég að snúa mér ef upp koma vandamál
varðandi Erasmus+ nemann á vinnustaðnum?

IÐAN aðstoðar nemann og vinnuveitenda við mál
sem geta komið upp meðan að neminn er á 
vinnustaðanum.

Þarf fyrirtækið að meta nemann meðan á 
vinnustaðanámi stendur eða skila umsögn eftir
námstímann?

Það getur verið breytilegt, eftir því hvaðan hann
kemur. IÐAN getur aðstoðað með þetta. 

Ef að vinnueftirlitið heimsækir vinnustaðinn, 
hvernig getur vinnuveitandi sannað að neminn sé
hér á Erasmus+ styrk? 

IÐAN útvegar vinnuveitanda og nemanum
staðfestingu á að neminn sé hér á Erasmus+ styrk.

Tala allir Erasmus+ iðnnemar ensku? Ef ekki, 
hvernig ganga tjáskipti fyrir sig? 

Það tala ekki allir ensku, en þýðingaröpp í símum
geta hjálpað mikið. 

Fær fyrirtækið greitt fyrir að taka á móti Erasmus+ 
iðnnema? 

Nei, fyrirtæki fá ekki greitt fyrir að taka á móti
nema.
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