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Ur läroplan för de frivilliga skolformerna 

”Det svenska samhällets internationalisering och den 
växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 
krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska 
bidra till att människor får en identitet som kan 
relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och 
ytterst det globala. Internationella kontakter, 
utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra 
länder ska främjas.”  
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• Öka anställningsbarheten och rörligheten på arbetsmarknaden 

• Höja yrkesutbildningens status 

• Förenkla rörligheten genom samarbete  

kring validering, meritöverföring mm 

• Utveckla kompetensen hos lärare/personal 

• Höja kvaliteten, sprida nya metoder och nå mål för 
utbildningar/kurser, ämnesintegration 

• Öka motivationen hos elever  

• Främja språkinlärning 

 

Varför europeiskt samarbete inom 
yrkesutbildning? 
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EU:s mål  

Sveriges mål 

Kommunernas 
mål 

Organisationens 

mål 
Individens mål 

Skapa relevans för er ansökan! 

Vad behöver man göra? 
• Arbeta fram en plan för internationalisering 
• Identifiera utvecklingsbehov 
• Beskriva hur projektidén är kopplad till olika  
     målnivåer 
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Stöd för policyområdet 
Strategi och metoder för internationalisering 

Strategiska partnerskapsprojekt 
Partnerskap, utvecklingsprojekt 

Mobilitetsprojekt 
Kompetensutveckling, studier, praktik 

Erasmus+ 2014-2020 
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Mobilitetsprojekt 
Kompetensutveckling av personal och 
studier/praktik för yrkesstuderande 
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Yrkesutbildning 
A 

Företag 
X 

• Ge personal möjligheter till jobbskuggning, praktik eller 
undervisningsuppdrag samt yrkeselever/studenter på praktik i Europa 

Vad kan man göra inom ett mobilitetsprojekt? 

Partnerskola  
X 
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Kompetensutveckling av personal 

• Undervisningsuppdrag: 
- Personal på yrkesgymnasium/YH kan undervisa på en partnerskola med 

yrkesinriktning. 
- Anställda på organisationer verksamma inom yrkesutbildning eller företag kan 

tillhandahålla utbildning hos motsvarande mottagande organisationer.  
 

• Personalutbyten 
- Praktik/besök i lärandesyfte för personal med pedagogisk roll inom 

yrkesutbildning eller annan verksamhet. 
- Jobbskuggning för personal med pedagogisk roll inom yrkesutbildning eller 

annan verksamhet. 
 

 

• Period: 2 dagar till 2 månader exkl. resdagar 
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Elever och studenter på praktik 

• Elever på:  
- Yrkesgymnasium 
- Gymnasiesärskolor med yrkesutbildning 

 

• Studenter på: 
- Yrkeshögskoleutbildningar 
- Yrkesutbildningar på folkhögskolor 
- Yrkeshögskolor 

 
• Nyutexaminerade yrkeselever och studenter kan delta upp till och med ett år efter 

avslutad utbildning. 
 
 

• Period: 2 veckor till 12 månader 
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Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och 
yrkesvägledning: 

• Yrkesgymnasium inklusive gymnasiesärskolor med 
yrkesutbildning 

• Vuxenutbildningar med yrkesinriktningar 

• Folkhögskolor med yrkesutbildningar 

• Yrkeshögskolor 

• Företag och branschorganisationer, offentliga myndigheter och 
organisationer som arbetar med yrkesutbildningsfrågor (personal 
med pedagogisk roll) 

• Föreningar 

 

Vilka organisationer kan skicka deltagare? 
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Strategiska partnerskap 
Utveckla verksamheten genom samverkansprojekt i 
Europa! 
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Strategiska partnerskap 

• Ett transnationellt projekt som ska 

̶ utveckla, överföra och/eller implementera nya arbetssätt  

̶ inom en organisation eller på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå 

̶ inom ett eller flera utbildningsområden 

• Projektet grundar sig på ett uttalat behov  

• Två- till treåriga projekt 

• Minst tre organisationer från tre olika programländer 

• En koordinator plus flera partners (koordinatorn ansvarar för budget) 
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• Stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv 

• Reducera kompetensgap och stärka matchning mellan 
utbildningens utbud och arbetsmarknadens behov 

• Öka genomsynlighet och överförbarhet mellan 
yrkesutbildningssystem genom implementering av ECVET 
och EQAVET  

• Göra yrkesinriktad fortbildning tillgänglig för alla 

• Kompetensutveckling för lärare och handledare -  fokus på 
arbetsplatsförlagd undervisning 

Erasmus+ prioriteringar för yrkesutbildning 
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Vilka organisationer kan delta? 

• Offentlig organisation på lokal, 
regional eller nationell nivå 

• Gymnasieskolor, 
yrkeshögskoleutbildningar, 
institut eller utbildningscenter  

• Högskolor och universitet 

• Företag 

• Bransch- och fackliga 
organisationer 

 

 

 

• Forskningsinstitut 

• Stiftelser 

• Aktörer som erbjuder studie- 
och yrkesvägledning och 
informationstjänster 

• Föreningar och ideella 
organisationer 

 

 

15 
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Exempel på vad ett strategiskt partnerskap 
kan handla om 

• Utveckling av läroplaner, kurser, gemensamma 
undervisningsmoduler (även e-moduler). 
 

• Material och pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, 
undervisning och utbildning. 
 

• Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshoppar, 
virtuella laboratorier och samarbeten.  
 

• Kompetensuppbyggnad och nätverkande. 
 

• Utarbetande och genomförande av strategiska samarbetsplaner. 
 

• Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier. 
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• Vilken fråga är mest angelägen? 

• Vad är själva problemet? 

• Varför internationalisering? 

• Vilket angreppssätt? 

• Var/Med vem? 

• Vilket konkret slutmål i projektet? 
(Hur skall projektet ha förändrat organisationen?) 

• På vilket sätt kommer det att göra skillnad? 

• Vilken garanti för uthållighet efter projektet? 

• Överförbarhet? 

 

Tänk strategiskt 
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• Nya arbetssätt och idéer 

• Nya perspektiv och intryck 

• Nya förhållningssätt 

• Nya kontakter och samarbeten 

• Inspiration och spegling 

• Tänka om… omtanke 

 

Att arbeta internationellt ger:  
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Denna layout används för UHR:s  
samarbetslogotyper/underlogotyper. 
Placera logotyperna enligt exemplen  
nedan.  
 

www.utbyten.se 


