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Erasmus+

• Förskola
• Grundskola
• Gymnasium
• Särskola
• Specialskola

Höja kvaliteten på utbildning, 
undervisning och lärande

Erasmus+ mobilitet KA1

Erasmus+ strategiska partnerskap KA2



• Ökad budget KA1 och KA2 2 Mio Euro i år! 

• Sammanlagt finns 5,7 Mio Euro avsatt för Sverige och 
skolsektorn

• Yrkessektorn KA1 ökning med ca 1 Mio Euro

Bidragsfinansiering från EU-kommissionen



Förskole-/skolutveckling genom 
Erasmus+
- Den röda tråden



Nyckelkompetenser
Internationalisering 

och ökad kvalitet

Europeiskt 
utbildningsområde

Språkundervisning 
och språkinlärning 

Specifika mål Erasmus+



Grundskola, förskoleklass och fritidshem

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-
och nationsgränser.”

Läroplanens mål



Gymnasiet

”Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte 
bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och 
ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med 
andra länder ska främjas.”

Läroplanens mål



Utbildning 2020 
mål

Erasmus+  
programmål

Nationella mål 

Huvudmannens mål 
(verksamhetsplan för 

skolor)

Organisationens mål 
(skolutvecklingsplan, 

kursplan)

Att koppla till mål på olika nivå i ansökan



Vad gör vi bra? 
Vad kan vi lära av andra?
Vad vill vi utveckla?



Nuläge? Behov?

Förutsättningar? Idéer?

HÄR



Hur gör ni?

Såhär gör vi!

Då kan vi göra 
det här 

tillsammans!



Aktiviteter



Mobilitetsprojekt 
(KA1)

Strategiska 
partnerskap (KA2)

Aktiviteter för förskola och skola



Vad kan man göra?

Jobbskugga

Delta i kurs

Undervisningsuppdrag



Ansökan: En skola söker medel för att inom ett projekt strategiskt
kunna fortbilda sin personal under ett till två år. 

Skolans behov: stärka kunskaperna och öka måluppfyllelsen inom
flerspråkighet, moderna språk och läsning som skolan redan med 
sedan en tid tillbaka. 

Syfte/mål? Vidga vyerna och få in ny kunskap i skolan genom att lära
av skolor i andra länder och genom kursdeltagande (riktat mot 
läsning och flerspråkighet/främmande språk). Det finns en strategi
bakom det transnationella arbetet som beskrivs i skolans
utvecklingsplan /verksamhetsplan. 

Exempel mobilitetsprojekt för personal



Hur? skicka några utvalda lärare på olika kurser och till en skola ni har 
hittat som arbetar med en framgångrik metod för läsning i Spanien 
enligt en överenskommen plan. 

Implementering: Uppföljning och implementering av ny kunskap 
enligt den strategiska planen inom organisationen 

Resultat: Ökad måluppfyllelse mätbar hos eleverna över tid efter ny 
kunskapsinhämtning, hållbarhet. Spridning även till andra skolor.

forts.



Yrkesutbildning - elevpraktik

Praktik på en skola med egen verksamhet 
där praktik kan genomföras 

Elever/studerande kan praktisera minst 
två veckor upp till 12 månader på ett 
företag



Se och 
reflektera

Utbyta 
metoder 

och 
arbetssätt

Förändra
Utveckla 

något 
tillsammans

Strategiska partnerskap
- Nyhet! förenklad ansökan för skolor



• Kontaktseminarium för att hitta partners för strategiska 
partnerskap inom Europa

• Går att söka året om, håll utkik efter utlysningar på vår webb

• Förberedande besök kan sökas löpande under året. För att träffa 
partners inför planering av samarbetsprojekt och ansökan

Kontaktseminarium och förberedande besök

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


• Öppen för förskolor och skolor

• Digitala kostnadsfria projekt 

• Partnersök

• TwinSpace (yta för projekthantering t.ex. strategiska partnerskap)

-Stöd för genomförande (implementation)

-Stöd för hållbarhet (sustainability)

-Stöd för spridning (dissemination)

eTwinning –
ett verktyg för strategiska partnerskap

http://www.etwinning.net/


• Ny europeisk plattform, webbaserad, öppen för alla 

• Erasmus+ verktyg: 

Strategiska partnerskap (partnersök och spridning)

Kurskatalog

Mobilitetsmöjligheter (undervisningsuppdrag, 
jobbskuggning)

School education gateway – kursdatabas!

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm


Fungerar som verktyg för
 Spridning av resultat
 Statistik
 Finna topprojekt
 Sökmotor för presumtiva projekt
Obligatoriskt att lägga in information vid slutrapportering

25

Erasmus+ Project Results Platform

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


Kontakt Erasmus+, Nordplus och Atlas

Program Mejlkontakt Telefon

Erasmus+ jessica.hintze@uhr.se
KA2skola@uhr.se
KA1skola@uhr.se

010-470 03 00

Nordplus jessica.svedlund@uhr.se
nordplus@uhr.se

010-470 03 00

Atlas susanne.larsson@uhr.se 010-470 03 00



Kontakt eTwinning, SEG och den Globala Skolan

Program Mejlkontakt Telefon

eTwinning mia.sandvik@uhr.se 010-470 03 00

School Education 
Gateway

mikael.engstrom.ramirez@uhr.se 010-470 03 00

Den Globala Skolan victoria.palmgren@uhr.se 010-470 03 00



Diskussioner



1. Vilka utmaningar står vi inför och skulle internationalisering 
utomlands och på hemmaplan kunna möta några av dessa?

2. Vad skulle vi vilja se och lära av andra och vad gör vi bra som vi 
skulle kunna dela med oss?

3. Hur kan internationalisering bidra till ökad måluppfyllelse bland 
våra elever?

4. Hur kan vi jobba tillsammans för att internationalisering ska bli 
ett nytt effektivt och roligt sätt att ta sig an de målsättningar skolan 
redan satt upp?

Frågeställningar i grupp



www.uhr.se/www.utbyten.se


