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Erasmus+



Aktiviteter inom Erasmus+, yrkesutbildning

Mobilitetsprojekt (KA1)

• Kompetensutveckling 
för personal

• Praktik för studerande 
inom yrkesutbildning

Strategiska partnerskap
(KA2)

• Utveckla och överföra 
arbetssätt, lösningar 
och metoder

• Möjligt att göra 
kortare och längre 
elev/studerande- och 
personalutbyten som 
är motiverat för 
projektet



Yrkesinriktad praktik på skola eller 
företag

Undervisnings-/utbildningsuppdrag

Det är också möjligt att bjuda in 
anställda från den utländska 

partnerorganisationen att hålla utbildning 
vid den egna organisationen/konsortiet.

Jobbskuggnings-/observationsperiod 
eller praktik för personal

Möjligheter i ett mobilitetsprojekt 
Erasmus+ yrkesutbildning KA1

Organisationens 
behov i centrum  



Strategiska partnerskap KA2

• 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 

• Många typer av aktiviteter så länge de 
ligger i linje med mål för program och 
åtgärd

Se och 
reflektera

Utbyta 
metoder 

och 
arbetssätt

Förändra
Utveckla 

något 
tillsammans



• Endast länderna inom EU/EES + Makedonien (FYROM) + Turkiet

• Måste ha partners
Minst 1 partner i mobilitetsprojekt, KA1
Minst 2 partner i strategiska partnerskap, KA2

• Medel fås i form av schabloner
Baserat på aktiviteter i olika budgetposter 
Utbyten i både mobilitetsprojekt och strategiska partnerskap

• Bygger på strategiskt arbete
Vad tillför internationalisering organisationen?
Vad är syftet med projektet – strategisk ansats krävs

• Söks digitalt genom särskilt ansökningsformulär som finns på 
www.utbyten.se

Erasmus+
Vad behöver man förhålla sig till?

http://www.utbyten.se/


Verktyg



Ett Europeiskt kvalifikationsramverk –

En referensram för kvalitetssäkring –

Ett meritöverföringssystem inom yrkesutbildning –

En digital mötesplats för vuxenutbildare –

EQF / NQF/SeQF

EQAVET

ECVET

EPALE

Verktyg



•European Credit system for Vocational Education
and Training

•Gäller enbart yrkesutbildning

•System för att överföra, erkänna och ackumulera 
lärande

ECVET



ECVET

• Gemensamt språk för hur man beskriver kunskap

• Knowledge, Skills and Competence

• Learning Outcomes
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Varför använda ECVET?

• Underlättar planering

• Kvalitetssäkring 

• Ger struktur och systematik

• Stöd då många aktörer är inblandade

• Anger ansvarsfördelning

• Fungerar som checklista

• Rättsäkerhet för eleven

• Ersätter många andra dokument



Mer information:

• http://www.ecvet-toolkit.eu/
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http://www.ecvet-toolkit.eu/


Nya möjligheter
Förberedande besök



• Skolor, aktörer inom vuxenutbildning och 
yrkesutbildning, lärosäten med flera organisationer 
kan söka.

• Tillsammans med er samarbetspartner kommer ni 
överens om och förbereder formerna för samarbetet, 
förankrar projektet, formulerar projektansökan och tar 
fram projektplaner. 

• Du kan skicka in ansökan löpande under en månad. 
Deadline är klockan 12:00 den sista dagen i varje 
månad. Ansökningsomgången öppnar den 31 mars.

Förberedande besök för Erasmus+



Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per 
besök. Om er ansökan blir beviljad betalar vi ut ett 
schablonbelopp per person. Endast anställda inom er 
organisation är berättigade till bidraget.

Schablonbelopp per deltagare

6 000 kronor för resa till programland

Förberedande besök för Erasmus+



Kontaktseminarier



• Organisationer som söker projektpartners för 
samarbete inom Erasmus+. 

• Du träffar på plats andra organisationer som söker 
partners inom ett speciellt tematiskt område.

• Löpande antagning

• http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---
O/Erasmus-kontaktseminarier/

Kontaktseminarier

http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-kontaktseminarier/


Du bokar och betalar din resa själv. För att få bidrag för 
resan skickar du kostnadsunderlag till Universitets- och 
högskolerådet när du varit på seminariet. Du får 
ersättning för flygresa eller tågresa samt för transport 
till och från flygplatserna/tågstationerna.

Seminarie- och boendekostnad betalar Universitets-
och högskolerådet direkt till arrangören.

Kontaktseminarier



http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-
kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/

Enhancing digital competences in education and 
training

Tallinn, Estland, 17-20 September 2017

Pathways to Enhanced Assessment and Recognition 
for those achieving Learning within and beyond 
national borders, PEARL

Birmingham, England 4-5 juli 2017

Internationalisation Strategies in VET Helsingfors 10-13 
September 2017

På gång

http://utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus-kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/


www.uhr.se
www.utbyten.se

http://www.utbyten.se/

