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Universitets- och högskolerådets uppdrag



Finansiärer





Atlas

• Förskola
• Grundskola
• Gymnasium
• Gymnasiesärskola

Främja internationella kontakter
Stödja skolors  måluppfyllelse

Atlas partnerskap 

Atlas praktik

Atlas konferens

Atlas planering



• Förskola
• Grundskola
• Gymnasium

Utveckla regionens samarbete på 
utbildningsområdet
Skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte
Bidra till höjd utbildningskvalitet
Öka intresset för nordiska språk
Främja kulturell förståelse

Nordplus Junior

Nordplus språk

Nordplus horisontal

Nordplus



Ettårsprogrammen

• Gymnasium

Förbättra språkkunskaper
Öka förståelsen för värdlandets 
kultur

Ett år i Frankrike

Ett år i Spanien

Ett år i Tyskland/Österrike



Erasmus+

• Förskola
• Grundskola
• Gymnasium
• Särskola
• Specialskola

Höja kvaliteten på utbildning, 
undervisning och lärande

Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ strategiska partnerskap



Förskole-/skolutveckling genom 
Erasmus+
- Den röda tråden



- 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 

Specifika mål Erasmus+



• Erasmus+

Erasmus+ vad är det?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en


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



Ansökningsomgångar utfall



Erasmus+ inkomna och beviljade ansökningar

2014 2015 2016

Skola 57/17 64/19 64/25

- skola 12/3 17/7 21/10

- skola-till-skola 45/14 47/12 43/16

Svenska partners 39 59 79

Erasmus+ strategiska partnerskap 2014 - 2016



2017 - 2019 – ökad bidragsbudget inom 
skolsektorn 



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!



Fördjupade 
ämneskunskaper

Kontakter för 
framtiden

Breddade
yrkeskunskaper

Förbättrade 
språkkunskaper

Nya 
perspektiv

Ökad förståelse
för omvärlden

Förmåga att 
se samband

Social 
kompetens

Personlig 
mognad

Se sig själv med 
andra ögon

Ett sätt 
att utmana sina 
föreställningar

Möjlighet att
utveckla nya 

förhållningssätt

Chans 
att ha roligt!



Aktiviteter inom Erasmus+



• Kompetensutveckling för personal

• Jobbskuggning, kurs, undervisningsuppdrag

• Praktik för elever yrkesprogrammen

Mobilitetsprojekt 
(KA1)

• Strategiska partnerskap för organisationer inom 
utbildningsområdet

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

Strategiska 
partnerskap (KA2)

• eTwinning (skola)
Digitala 

samarbeten

Aktiviteter 



• Alla EU:s medlemsländer

• Island

• Norge

• Liechtenstein 

• Turkiet 

• Makedonien 

Programländer Erasmus+



Vad kan man göra?

Jobbskugga

Delta i kurs

Undervisningsuppdrag



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



Undervisnings 
uppdrag

• Lärare från den egna skolan åker ut för att undervisa på en partnerskola

Fortbildning

• Jobbskuggning på en skola eller ett företag

• Praktik på en organisation/företag 

• Besök i lärandesyfte där enskild personal åker för att observera hur den 
mottagande organisationen arbetar med ett visst område

• Svenska handledare på företag kan delta i fortbildning 

Inbjuden 
expert

• Expert från ett företag som skolan väljer att bjuda in för att undervisa elever i 
Sverige 

• Bjud in en handledare från en av era praktikplatser som kan komma hit och 
undervisa/ handleda

Mobilitet för personal yrkesprogrammen



Strategiska partnerskap (KA2)



Två typer av partnerskap 12 – 36 månader

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

Partnerskap 
för 

innovation

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

• OBS! Samarbete i denna typ inom skola kallas skola-
till-skola projekt

Partnerskap 
för utbyte 

av goda 
exempel

Max 150 000 Euro per år och projekt



Se och 
reflektera

Utbyta 
metoder 

och 
arbetssätt

Förändra
Utveckla 

något 
tillsammans

Strategiska partnerskap bygger inte på 
mobiliteter



Stärka kvaliteten på förskoleområdet (ECEC)

en god start för alla

Höja kompetensen hos lärare och lärarstuderande

stärka ledarskapsrollen

stöd för lärare i arbetet med nyanlända

Basfärdigheter

matematik, naturvetenskap, teknik och läs- och skriv; 

Förhindra tidiga skolavhopp (ESL)

metoder för individanpassat lärande övergång olika 

skolstadier

Prioriteringar strategiska partnerskap skolutbildning

ECEC = Early Childhood Education and Care; ESL = Early School Leaving



Horisontella prioriteringar alla sektorer

Grundläggande och övergripande 
kompetenser i ett livslångt lärande perspektiv

Öppen och innovativ utbildning förankrad i 
den digitala tidsåldern

Inkluderande utbildning (i enlighet med 
Parisdeklarationen)



• Vilken fråga är mest angelägen?

• Vad är själva problemet?

• Varför internationalisering?

• Vilket angreppssätt?

• Hur gör vi det till en naturlig del på agendan i verksamheten -
verksamhetsplanering?

• Var/Med vem?

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

• På vilket sätt kommer det att göra skillnad?

• Hållbarhet efter projektet?

• Överförbarhet?

Internationell skolutveckling – ansökan



Bedömning och projektexempel



• Skogsgläntans förskola (kvalitet i förskola)

“Democracy for children in preschool”

• Uppsala universitet, fortbildningsavdelningen (nyanlända, ESL)

“Education for Equity - Social, Linguistic and Cultural 
Inclusion”

• Ung företagsamhet (entreprenörskap, basic skills)

“It’s My Future: Cultivating entrepreneurial mindsets from 
middle school”
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Projektexempel



Digitala projekt, verktyg och databaser



https://www.uhr.se/europass

Europass

https://www.uhr.se/europass


• 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!



Fungerar som verktyg för
 Spridning av resultat
 Statistik
 Finna topprojekt
 Sökmotor för presumtiva projekt
Obligatoriskt att lägga in information vid slutrapportering
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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 karin.kaikkonen@uhr.se
kristina.dahlberg@uhr.se
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



www.uhr.se/www.utbyten.se


