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ERASMUSACKREDITERING INOM OMRÅDENA VUXENUTBILDNING, YRKESUTBILDNING
OCH SKOLUTBILDNING

URVALSKRITERIER SE01
VUXENUTBILDNING
Organisationer som är berättigade att söka (1) Organisationer som tillhandahåller formell, informell och ickeformell vuxenutbildning
Eligible education programmes and activities

Vuxenutbildning1

Svenska för invandrare. SFI

Särskild utbildning för vuxna

Examples of implementing organisations
Folkhögskola
Kommun
Organisation som bedriver vuxenutbildning på
uppdrag av en kommun
Folkhögskola
Kommun
Organisation som bedriver SFI på uppdrag av en
kommun
Kommun
Organisation som bedriver särskild utbildning för
vuxna på uppdrag av en kommun

Folkhögskola
Kursanordnare
Studiecirklar, kurser och annan icke-formell utbildning Lärcentra
Studieförbund

Föreläsningar, seminarier, diskussioner, öppna
verkstäder och annan informell utbildning

Studier och arbetsträning för personer med begränsade
förutsättningar
1

Bibliotek
Folkhögskola
Företag
Icke-statlig organisation (NGO)
Muséum
Socialt företag
Stiftelse
Teater
Studieförbund
Arbetsförmedlingen
Folkhögskola

Avser inte yrkesutbildningar för vuxna. Dessa söker under Yrkesutbildning
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Studier och arbetsträning för personer som är dömda
för brott och/eller avtjänar straff i fängelse- eller annat
frihetsberövande straff.

Organisation som bedriver utbildning på uppdrag av
AF.
Studieförbund
Folkhögskola
Kommun
LVM-hem

Organisationer som är berättigade att söka (2) Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan
och andra organisationer som har någon roll inom vuxenutbildning
Role in the educational system

Examples of implementing organisations

Huvudman för vuxenutbildning eller folkhögskola

Folkrörelse
Förening
Kommun
Kriminalvården
Statens Institutionsstyrelse
Region
Stiftelse

Definition av kvalifikationer och kvalitetssäkring av
kompetensutveckling för personal inom
vuxenutbildning

Branschråd
Fackförbund

Bevakar och tillvaratar vuxenutbildningens intressen.
Förmedlar och tillhandahåller kompetensutveckling
för personal inom vuxenutbildning.

Fackförbund
Folkbildningsrådet
Sveriges muséer
Svensk biblioteksförening,
Vuxenutbildning i samverkan, VIS

Tillhandahåller vägledning och/eller validering för
vuxna

Arbetsförmedlingen
Branschråd
Kommun
Folkhögskola

Bedriver forskning om vuxenutbildningens innehåll
och form
Ansvarar för lärarförsörjning

Forskningsinstitut
Lärosäte
Kommun
Region
Lärosäte

Version 2
YRKESUTBILDNING
Organisationer som är berättigade att söka (1) Organisationer som anordnar grundläggande eller fortsatt
yrkesutbildning
Eligible education programmes and activities

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans
yrkesprogram

Examples of implementing organisations
Enskild huvudman
Folkhögskola
Kommun

Yrkesutbildning för vuxna

Folkhögskola
Kommun
Region

Kvalificerad yrkesutbildning beslutad av MYH

Utbildningsanordnare

Nationella yrkespaket

Enskild huvudman
Folkhögskola
Kommun
Region

Organisationer som är berättigade att söka (2) Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan
och andra organisationer som har någon roll inom yrkesutbildning
Role in the educational system

Examples of implementing organisations

Huvudman för yrkesutbildning för ungdomar

Enskild huvudman
Kommun
Region

Huvudman för yrkesutbildning för vuxna

Ansvarar för och driver yrkesutbildning för personer
som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa

Ansvarar för kompetensförsörjning och
kompetensförsörjningsstrategier regionalt och lokalt

Kommun
Region
Förening
Stiftelse
Folkrörelse
Arbetsförmedlingen
Organisationer som bedriver utbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen
Folkhögskolor
Stiftelser
Arbetsförmedlingen
Lärosäte
Region

Ansvarar för lärarförsörjning
Definierar kvalifikationer, kvalitetssäkrar och
tillhandahåller kompetensutveckling för personal
inom yrkesutbildning

Branschråd
Fackförbund
Handelskammare
Stiftelse
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Yrkesnämnde

Tillhandahåller vägledning och/eller validering för
yrkesutbildning
Stödjer övergången från utbildning till arbetsliv

Bevakar och tillvaratar yrkesutbildningens intressen.

Arbetsförmedlingen
Folkhögskola
Kommun
Region
Branschråd
Fackförbund
Handelskammare
Stiftelse
Yrkesnämnd

Organisationer som är berättigade att söka (3): Företag och andra offentliga eller privata organisationer som tar
emot, utbildar eller på annat sätt arbetar med studerande och praktikanter inom yrkesutbildning.
Giltigheten prövas av NA-kontoret baserat på hur organisationen i ansökan beskriver sina aktiviteter och på vilket
sätt dessa relaterar till yrkesutbildning.
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SKOLA
Organisationer som är berättigade att söka (1) Skolor som tillhandahåller skolutbildning på förskole, grundskoleoch gymnasienivå
Eligible education programmes and activities

Förskola
Förskoleklass

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola åk 1-9
Sameskola åk 1-6
Specialskola åk 1-10

Gymnasieskolans högskoleförberedande program och
introduktionsprogrammet

Examples of implementing organisations
Förskola2
Grundskola3
Sameskola4
Specialskola5

Grundskola6
Grundsärskola7
Sameskola8
Specialskola9

Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

Organisationer som är berättigade att söka (2) Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan
och andra organisationer som har någon roll inom skolutbildning
Role in the educational system

Examples of implementing organisations

Huvudman förskolor, grundskolor, grundsärskolor,
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Enskild huvudman
Friskolekoncern
Kommun
Region

Huvudman för sameskolor och specialskolor inklusive Sameskolstyrelsen
förskoleklass och fritidshem
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ansvarar för regional utveckling och
kompetensförsörjning

Ansvarar för lärarförsörjning

2

Inklusive fritidshem
se not 2
4 se not 2
5 se not 2
6 se not 2
7 se not 2
8 se not 2
9 se not 2
3

Region
Kommun
Region
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Lärosäte
Förmedlar och tillhandahåller kompetensutveckling
för personal inom förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Branschråd
Fackförbund

Granskning och tillsyn av förskola, grundskola,
Kommun
fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet Skolinspektionen
Bevakar och tillvaratar förskolans, grundskolans,
sameskolans, specialskolans, gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans intressen.

Fackförbund
Intresseorganisationer

