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- Livslångt lärande

- Mobilitet

- Kvalitet och resultat 
inom utbildning

- Jämlikhet

- Social integration

- Aktivt medborgarskap

- Kreativitet och 
innovation 

(entreprenörskap)

Övergripande mål för Utbildning 2020



Nyckelkompetenser
Internationalisering 

och ökad kvalitet

Europeiskt 
utbildningsområde

Språkundervisning 
och språkinlärning 

Erasmus+
- ett verktyg för att nå målen för Utbildning 2020



• EU länder

• Liechtenstein

• Norge

• Island

• Makedonien

• Turkiet

Programländer



Hur sätter man igång? 



Ökning bidragsbudget KA1 och KA2 skola ökar tillsammans: 2 Mio Euro

KA2 skola: 1,7 Mio ökning av budget 

Ökning bidragsbudget yrkessektorn KA1 mobilitet: 1 Mio Euro

Ökad budget 40 % inom skolsektorn 2018



Nuläge?
Behov?

Förutsättningar? Idéer?

HÄR



Varför internationellt samarbete, fortbildning
eller jobbskuggning?

Vad är våra behov?

Vad vill vi lära av varandra?
Målgrupp?

Vem ska delta och vara involverad?

Vad ska vi förbättra/utveckla?
Hur ska vi göra det?

Hur gör vi våra resultat hållbara och 
tillgängliga för andra?

Frågor att fundera över



Relevans Projektteam och planering

Projektutformning och 
Projektgenomförande

Påverkan och spridning

Byggstenar för ansökan



Mobilitetsprojekt (KA1)



Mobilitetsprojekt 1 – 2 års projekt för fortbildning 
av skolpersonal (ansökan på svenska) 

Jobbskugga

Kurser

Undervisningsuppdrag



Projekt för elevpraktikutbyten - yrkessektorn

Elever kan praktisera på en skola med egen 
verksamhet där praktik kan genomföras 
eller på ett företag

Elever kan praktisera minst två veckor 
Kontaktperson: linda.nilsson@uhr.se, 
koordinator yrkesutbildningpå ett företag

mailto:linda.nilsson@uhr.se


Strategiska partnerskap (Key action 2)



Observera och 
reflektera

Ömsesidigt 
utbyte av 

erfarenheter 
och metoder

Göra en 
förändring

Utveckla 
någonting 

tillsammans

KA2 Målet med ett strategiskt partnerskap



Mixade strategiska partnerskap skola 24 – 36 mån 
(ansökan på eng, olika typer av organisationer)

• Projekt för utveckling av innovativa produkter eller 
idéer inom en organisation ”innovation” –
produktorienterat

• Minst 3 programländer, max 10 partners

Partnerskap 
för 

innovation

• Projekt för utbyte av erfarenheter, idéer och 
metoder utan intellectual output ”exchange of
good practices” – kunskapsutvecklande

• Minst 3 programländer, max 10 partners

Partnerskap 
för utbyte 

av goda 
exempel



• En ny typ av partnerskap för projekt för utbyten mellan skolor

Strategiska partnerskap för utbyten mellan 
skolor 12 – 24 månader  (ansökan på eng)

Partnerskap        
för              

utbyten 
mellan skolor

• Projekt för endast skolor

• Förenklad ansökan

• Gemensam ansökan, ett programland huvudkoordinator

• Utbyte av erfarenheter, idéer och metoder med fokus på 
transnationella aktiviteter med elever

• Minst 2 programländer, max 6 (!) partners

• Maxbelopp att söka för 6 partners per år = 99000 Euro

• Maxbelopp per skola att bevilja 16500 Euro per år

• NB! Projekt som innehåller långa mobiliteter (längre än 2 månader) 
kan vara upp till 36 månader



Nytt namn! School exchange partnership

Förenklad ansökan

- Förenklat språk

- Färre frågor

- Budgetuträkning förenklad och automatiserad

- Mer fokus och budget på mobilitetsaktiviteterna

 Samma innehållsram som tidigare

- Beskrivning av deltagande organisationer

- Projektbeskrivning med valda prioriteringar från programmet

- Deltagare/målgrupp

- Projektledning

- ”Learning, teaching and training activities”

- Timetable i ansökan

- Uppföljning – spridning och långsiktighet

Förenkling för skola-till-skola strategiska partnerskap



Förebygga och förhindra tidiga skolavhopp

Stärka lärarprofessionen

Färdigheter och nyckelkompetenser
; 

Förskolan - kvalitet

Skolspecifika prioriteringar exempel

Programguiden sidorna 107 - 108



Horisontella prioriteringar

Social inkludering 

– öka tillgängligheten, deltagandet och lärande 
hos personer med begränsade möjligheter

Främja användningen av digital teknik

Programguiden sidorna 106 - 107



Digitalt stöd, verktyg och aktiviteter 
för Erasmus+ samarbeten/fortbildning



Kontaktseminarier och förberedande besök

https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/
https://www.utbyten.se/program/erasmus-forberedande-besok/


• Ny europeisk plattform, webbaserad, öppen för alla 

• Erasmus+ verktyg: 

Strategiska partnerskap (partnersök och spridning)

Kurskatalog

Mobilitetsmöjligheter (undervisningsuppdrag, 
jobbskuggning)

School education gateway – kursdatabas!



www.etwinning.net

http://www.etwinning.net/


• Spridningsplattform för avslutade projekt

• Statistik

32

Erasmus+ Project Results Platform

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Hur går du vidare?



• KA1 skola

17 november

15 december

15 januari

• KA2 skola

Sthlm:   8 december 

19 januari

16 februari

28 februari

12 mars

Lund: 9 februari 

Skrivarstugor anmälan www.utbyten.se

• KA1 yrkes 4 december

• KA2 yrkes 18 december 



www.utbyten.se På vår webb finns info om alla våra 
program och verktyg 

Erasmus+ programguide 2018 Del A, B (regler för aktiviteterna) och 
C 

Exempelansökan skola mixat partnerskap Obs! 2017 års ansökan

Exempelansökan skola-till-skola partnerskap Obs! Utkast ny ansökan, on-line 
ansökan öppnar i januari

Exempelansökan mobilitetsprojekt KA1 
(jobbskuggning och kurs)

Obs! 2017 års ansökan

eTwinning För digitala projekt och verktyg för 
E+ (partnersök, samarbetsplattform)

School Education Gateway Verktyg för E+, kursdatabas

Kontaktseminarier Läggs upp löpande

Förberedande besök Går att söka varje månad

Länkar

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/2017-strategic-partnerships-school-education_en.pdf
https://www.utbyten.se/globalassets/program/erasmus-strategiska-partnerskap-skola/school-exchange-partnerships-application-questions-2018.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/2017-school-education-staff-mobility_en.pdf
http://etwinning.se/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/
https://www.utbyten.se/program/erasmus-forberedande-besok/


• Guide for school leaders

Tips för skolledare

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/school-leaders-guide_en.pdf


Program Datum

Erasmus+ KA1 mobilitetprojekt 1 februari 2018 kl. 12.00 CET

Erasmus+ KA2 strategiska partnerskap 21 mars 2018 kl. 12.00 CET

Nordplus alla program och aktiviteter 1 februari 2018

Nordplus förberedande besök 1 oktober 2018

Atlas Ej fastställt, kontakta Atlas 
koordinator

Sista ansökningsdatum



• Ingrid Gran ingrid.gran@uhr.se

• Transnationella kooperativa aktiviteter

• Långa elevmobiliteter

• Multilingualism och ELL inom Erasmus+

• Nordplus Nordens Språk

Kontakter

mailto:ingrid.gran@uhr.se


Kontakt svenska nationella kontoret UHR

Jessica Hintze, koordinator Erasmus+ skola KA1 och KA2
jessica.hintze@uhr.se
010-470 04 85

Jessica Svedlund, koordinator Nordplus
Jessica.svedlund@uhr.se
010-470 06 60

Susanne Hagström Larsson, handläggare Atlas
Susanne.hagstrom.larsson@uhr.se
010-470 03 78

Mia Sandvik, koordinator eTwinning
Mia.sandvik@uhr.se
010-470 03 68

mailto:jessica.hintze@uhr.se
mailto:Jessica.svedlund@uhr.se
mailto:Susanne.hagstrom.Larsson@uhr.se
mailto:Mia.sandvik@uhr.se


Erasmus+
Ett verktyg för att nå målen



• Erasmus+

Erasmus+ vad är det?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm


Allting hänger ihop

EU:s mål

EU:s mål

Sveriges mål

Huvudmannens/
organisationens

mål 

Organisationens 
mål

Individens mål



- Rör alla utbildningsnivåer från förskola till Komvux och högre
utbildning

- Ska betona och lyfta fram innovativa initiativ inom
språkundervisning och språkinlärning

- Språkundervisning ska utvecklas!

- Ska stimulera och sprida resultat av nya metoder, nya
undervisningssätt och idéer som förbättrar språkundervisningen I 
Sverige

- Ska promota förståelsen för språkkunskaper

- Multilingualism 

Målet för ELL



• Höja nivån på kunskaper och färdigheter särskilt inom nyckelkompetenser

• Bidra till internationalisering och ökad kvalitet i utbildningen

• Stimulera framväxt av ett europeiskt utbildningsområde

• Förstärka den internationella dimensionen 

• Förbättra språkundervisningen och språkinlärningen

Specifika mål Erasmus+ 



Skola Vux Yrkes Högre 
utbildning

Ungdom
(MUCF)

UHR – skola, vux, yrkes och högre

MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) - ungdom

Utbildningsområden



Mobilitetsprojekt (KA1)

• Kompetensutveckling 
för personal

• Praktik för studerande 
inom yrkesutbildning

Strategiska partnerskap
(KA2)

• Strategiska 
partnerskap för 
organisationer inom 
utbildningsområdet

• Även möjligt med 
kortare och längre 
elev/studerande- och 
personalutbyten som 
är som är motiverat 
för projektet

• Digitalt samarbete 
genom eTwinning, 
EPALE

Samarbetsprojekt för 
policyförändring (KA3)

• Samarbetsprojekt för 
utveckling och 
påverkan på policynivå
- samarbete kring 
framtagande av 
innovativa verktyg och 
metoder för 
gemensam europeisk 
utbildningspolicy

Aktiviteter för skola/yrkes/vux



Vad är kontaktseminarier? Hur söker 
man?
- Olika teman – olika utbildningsområden
- Skola, VET, vuxen



Tänk efter:
- Vilka behov har er organisation?
- Vad vill ni förbättra/förändra?
- Hur kopplar ni behoven till tematiskt område 

för seminariet?
- Hur ser er European Development Plan ut?



Ansökan:
Görs via formulär på vår hemsida www.utbyten.se
Beskriv varför ni vill åka på det aktuella 
seminariet, hur det kopplar till era behov, hur 
långt ni har kommit i era 
internationaliseringstankar, vilka partners ni söker

Genomförande:
UHR betalar er resa och er seminariekostnad
Resa till och från flygplats betalar er egen 
organisation
Resan bokas via UHR
Efter seminarium ska rapport fyllas i och 
närvarointyg skickas in

http://www.utbyten.se/


eTwinning



• Digitalt skolsamarbete i Europa – www.etwinning.net

• För förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 

• Ett projekt är skapat av två länder men (många) fler kan delta

• Inga ansökningstider, blanketter, rapporter

eTwinning



• Lärare registrerar sig och sin skola 

• Lärare och elever bestämmer själva när, hur länge, innehåll, vilka 
verktyg man ska arbeta med

• Effektivt partnersök

• TwinSpace – projektets plats på nätet (säker miljö)

• Naturlig del av strategiska samarbetsprojekt 

• Utmärkt verktyg för att planera mobilitetsaktiviteter

www.etwinning.net

eTwinning (forts.)

http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm


EPALE

Digital mötesplats för vuxenutbildare



EPALE – en digital 
mötesplats för 
vuxenutbildare

för lärare, utbildare, akademiker, 
beslutsfattare och alla med en 
yrkesmässig roll inom vuxnas lärande 
i hela Europa

http://ec.europa.eu/epale/

http://ec.europa.eu/epale/


Europas största gemenskap för vuxnas lärande

över 30 000 medlemmar



Välj 
språk 
för att 
över-
sätta
texter

24 språkversioner 

Registrera dig kostnadsfritt på EPALE för att få tillgång till 
alla funktioner som erbjuds

http://ec.europa.eu/epale/

Här registrerar du dig och loggar in

http://ec.europa.eu/epale/


Vilka behov kan finnas 
inom svensk 
vuxenutbildning som kan 
lösas via en 
webbplattform?



Hitta samarbetspartners och 
nätverka

Hitta kurser, seminarier och 
konferenser 

Se hur andra arbetar med 
vuxnas lärande i Europa

Delta i aktuella diskussioner 
med experter inom olika 
områden

Plats att sprida egna resultat 



Håll dig uppdaterad genom att följa 

EPALE Sverige – Universitets- och 

Högskolerådet

Vi finns på Facebook



Kontakta ditt nationella EPALE-kontor, NSS 

Sverige: epalesverige@uhr.se

• Helena Wallinder: helena.wallinder@uhr.se

• Kerstin Hagblom: kerstin.hagblom@uhr.se

Har du frågor, synpunkter på förbättringar eller vill ha 
hjälp med att ladda upp material på EPALE?

mailto:epalesverige@uhr.se
mailto:helena.wallinder@uhr.se
mailto:kerstin.hagblom@uhr.se


• Många intressanta projekt ute i skolorna får uppmärksamhet

• Labelprojekten lyfts fram 

• Goda chanser till kontakter för nätverkande 

• Databaser, plattformar, digitala samarbeten

• Kontakt-och tematiska seminarier helfinansierade av UHR

• Möjligheter till helfinansiering av projektet under en längre tid

• Tillgodose skolutvecklingsbehoven med finansiellt stöd

• Möjligheter till skol-och elevutbyten med kvalitet 

• Stärka utbildningens och den enskilda skolans roll i samhället

• Roligt! Uppmuntrande! Intressant!

61

Hur hänger nu språkutmärkelsen och the 
European Language Label ihop?



• Kontaktseminarier under hela året

• Tematiska seminarier under hela året

• Förberedande besök

• School Education Gateway

• eTwinning

• Epale

• ELL Database – under utveckling

• Språkseminarier 

62

Kontaktvägar för samarbeten

http://www.schooleducationgateway.eu/


• www.utbyten.se

• www.utbyten.se/Erasmus+kontaktseminarier

• http://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/ind
ex.cfm

• Ingrid.gran@uhr.se

• School Education Gateway

63

Fiffiga adresser att komma ihåg

http://www.utbyten.se/
http://www.utbyten.se/Erasmus+kontaktseminarier
http://ec.europa.eu/education/initiatives/label/label_public/index.cfm
mailto:Ingrid.gran@uhr.se


The upcoming ECML Colloquium "Teacher education for linguistic 
diversity" next Wednesday (13th December 2017) 

• The information regarding the streaming will be published on the 
ECML's 
homepage: http://www.ecml.at/Events/ECMLcolloquium13dece
mber2017/tabid/3044/language/en-GB/Default.aspx

• As soon as the event begins, this link will take you straight in.

•

•

• , 

•

•

64

13 december 2017

https://mailfilter.sunet.se/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3d3dy5lY21sLmF0L0V2ZW50cy9FQ01MY29sbG9xdWl1bTEzZGVjZW1iZXIyMDE3L3RhYmlkLzMwNDQvbGFuZ3VhZ2UvZW4tR0IvRGVmYXVsdC5hc3B4&_s=aW5ncmlkLmdyYW5AdWhyLnNl&_c=4aed9187&_r=dWhyLXNl




www.uhr.se
www.utbyten.se



www.uhr.se

www.utbyten.se


