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Seminarier i Göteborg, Linköping & Umeå 
våren 2018 

 

Förstärk skolans systematiska kvalitets- 
och skolutvecklingsarbete genom EU-
samverkan 

 

 

”I en värld utan fysiska gränser finns det kunskaper och nya världar att 
upptäcka överallt. Att upptäcka, innovera och lära sig utanför sina kulturella 
och kontextuella ramar kan ge syret, bränslet och gnistan som behövs för 
att lyfta din praktik till nästa nivå.” 

Patrik Finn, utvecklingsledare Öckerö kommun, medverkande i Erasmus+projektet FCL Regio  

som drivs tillsammans med organisationer i Bryssel, Italien och Spanien. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vill ni också utveckla er verksamhet tillsammans med 
andra skolor i Europa? 

Utmaningarna för utbildningsområdet inom EU är många och stora; digitalisering, 

språkutveckling, framtidskompetenser och inkludering är några. Genom att lära om 

och av varandra ökar chanserna att lära nytt vilket i sin tur bidrar till att utveckla 

skolan. Det finns både EU-medel* att söka och partners att samarbeta med. Nu kan 

ni även få stöd i förberedelserna. 

I april arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) seminarier på tre platser i 

landet för att stötta arbetet med skolutveckling med stöd av EU. Under dagen ges 

konkreta tips och verktyg för att komma igång med partnerskap som ger er 

organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder 

kring olika sätt att utveckla skolan. 

För vem:  
För dig som ansvarar för eller arbetar med utveckling i förskola, grundskola, 
gymnasieskola och yrkesutbildning för vuxna. 

Tider och anmälan:  
Göteborg 9 april kl. 9-16. Länk till anmälan 

Linköping 11 april kl. 9-16 Länk till anmälan 

Umeå 17 april kl. 9-16 Länk till anmälan 

Sista anmälningsdag 2 mars! 

Seminariet är kostnadsfritt och har begränsat antal platser. Vi förbehåller oss 

rätten att prioritera anmälningar som tillhör målgruppen.  

Lunch och fika ingår. 

Kontakt för frågor kring anmälan: lislott.lundahl@grkom.se 

 

*Erasmus + är EU-kommissionens program för att stärka kompetens och kvalitet  

i utbildningen. Läs mer om Erasmus + och projekt som tidigare har finansierats här:  

Förskola, grundskola, gymnasiets teoretiska program 

Gymnasieskolans yrkesprogram 

 

Hoppas  
vi ses! 

http://www.delegia.com/180409uhr_goteborg
http://www.delegia.com/180411uhr_linkoping
http://www.delegia.com/180417uhr_umea
mailto:lislott.lundahl@grkom.se
https://www.utbyten.se/program/erasmus-strategiska-partnerskap-skola/
https://www.utbyten.se/program/erasmus-strategiska-partnerskap-yrkesutbildning/

