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Erasmus+ strategiska partnerskaps 
uppstartsmöte 2020
Skola-, yrkes-, högre- och vuxenutbildning



• Information inför högskolestudier, ansvar för 
högskoleprovet, ta fram regelverk och samordna 
antagningen till högskolan.

• Förmedla möjligheter till internationella utbyten och 
kompetensutveckling för hela utbildningskedjan.

• Bedöma utländska utbildningar (gymnasie-, yrkes-och  
akademisk examina).

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s 
ansvarsområde.

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt 
utbildningssektorn.

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

         

     



UHR förmedlar internationella 
utbyten, kompetensutveckling och 
praktik utomlands.

Internationellt samarbete och mobilitet



Högre utbildning

Stipendier för avgiftsskyldiga högskolestudenter 

Linnaeus-Palme

Asem Duo 

Minor Field Studies

Sidas resestipendium 

Atlas
EPALE

Yrkesutbildning
Skolutbildning

Ettårsprogrammen

Atlas

Den globala skolan

Vuxenutbildning

Atlas

UHR:s program för internationsliering

Karriär-
vägledning

School Education Gateway

EU-skolambassadörer



Utfall ansökningar Erasmus+ KA2 (strategiska partnerskap) 2020

Inkomna
2019

Inkomna
2020

Förändring
%

Tillgänglig KA2-
budget 2020

Tillgänglig KA2-
budget 2020

Skolutbildning 18 32 78 %

7,3 milj. € 8,1 milj. €

Skolsamarbeten 50 85 70 %

Yrkesutbildning 18 27 50 % 2,1 milj. € 2,2 milj. €

Högre utbildning 18 13 -28 % 1,9 milj. € 2,1 milj. €

Vuxnas lärande 25 48 92 % 2,5 milj. € 2,7 milj. €

Totalt 129 205 59 % 13,8 milj. € 15,1 milj. €

Beviljade 
2019

Beviljade 
2020

7 12

41 59

10 15

10 9

10 15

78 110



Projektcykeln Projektstart tidigast 1 sept

Kontraktering

Ev. uppstartsmöte med 
partners

Utbetalning nummer 1

Projektstöd och uppföljning 

Ev. platsbesök under pågående projekt

Slutrapport

Slututbetalning

Ev. platsbesök efter avslut & slututbetalning

Implementering 
och spridning

Projekttidens slut, 
se kontrakt

Slutrapporteringsmöte

Erfarenhetsutbyte

Ev. fördjupad granskning

Projekttid mellan 25-36 månader flera utbetalningar under projekttiden
lägesrapport och interimsrapport under projekttiden



Kontrakt och underlag



• Annex III - Financial and 
contractural rules
Regler kring underlag, ekonomi 
och kontroller

• Annex IV - Applicable rates
Schabloner för olika aktiviteter

• Annex V -
Mandates Avtalen/fullmakterna 
som era partner givit i samband 
med att ni skickade ansökan

Kontraktets olika delar

• Special Conditions
Huvuddokumentet med regler, 
bidragssumman och 
kontaktadresser

• Annex I - General Conditions
Allmänna regler

• Annex II
Beskrivning av projektet, partner 
och budget



• GRANT AGREEMENT

Inkluderar Annex VI

Kontraktets olika delar - temporärara under COVID-19

• Annex VI

ADDENDUM NO I TO THE GRANT 
AGREEMENT

Om befogenhet att göra större 
budgetomflyttningar utan 
kontraktsändring

Om ersättningsregler vid digitala 
möten i stället för fysiska



Sju olika budgetposter

Project management and implementation
(projektledning och genomförande)

Alla får
automatiskt

Transnational project meetings
(transnationella projektmöten)

Utifrån
behov, de 
flesta har ett
visst antal

+ 
Intellectual 

outputs 
(produkter)

+
Multiplier 

events 
(seminarier, 
konferenser)

+
Learning, 

Teaching & 
Training 
activities 

(mobiliteter)

+ 
Exceptional 

costs
(Externa 

kostnader)

+
Special 
needs 

support 
(stöd vid 
särskilda 

behov

Utifrån
inriktning
och behov



• Spara och på begäran visa upp underlag/supporting documents för er 
rätt till Erasmus+medel
Se vidare Annex I - General Conditions och Annex III – Financial and contractual rules

• Olika underlag beroende på budgetpost och om det är schabloner eller 
faktiska kostnader (Special needs och Exceptional costs)
Se vidare Annex III - Financial and contractual rules

• Koordinerande organisation ansvarar för att underlag finns för projektet i 
sin helhet. Kan inte delegeras till annan organisation.
Se vidare Annex I, artikel II.2.3

Underlag och dokumentation



• Regleras i Annex III Financial and contractual rules, Artikel 1.2 A.

Den enda budgetposten för finansiering av projektets administration

Partnerskapet bestämmer vad pengarna ska användas till

Underlag:

- Beskrivning av genomförda aktiviteter och redovisning av resultat som 
producerats

- Resultat uppladdade i Erasmus+ Project Results Platform (EPRP)

Viktigt!

Ändringar i projektimplementering och plan jämfört med ansökan ska 
beskrivas i slutrapporten tillsammans med skälen till ändringarna

Project management and implementation



Möte:

Dubbelsignerad närvarolista (namn, 
datum, plats, adress till deltagarnas 
organisation)

Formell koppling mellan deltagande 
personer och 
partnerorganisationerna

Program och dokument 
som använts eller spridits under 
mötet

Transnational Project Meetings

• Regleras i Annex III Financial and 

contractual rules, Artikel I.2 B

Underlag:

Resa: 

Närvarointyg eller deltagarlistor 
(namn, datum, syfte - signerat)

- Om resa sker från/till annan ort än 
där sändande/mottagande 
organisation är belägen, ska 
resplan eller biljett kunna 
uppvisas



• Regleras i Annex III Financial and 

contractual rules, Artikel I.2 C.

Underlag:

- Bevis på producerad/e IO/s i EPRP

- Tidrapporter (namn, 
personalkategori, datum, 
arbetsdagar)

- Underlag som styrker formella 
länken mellan personal och 
organisation (anställd eller 
volontär). Ej konsultarbete.

Viktigt!

- Resultaten ska laddas upp i Erasmus+ Project 

Results Platform (EPRP)

- Arbetskostnader för administration och 

projektledning ska täckas av Project 

management and implementation om inte 

specifikt sökts och godkänts

- Personalkategori ska redovisas utifrån 

personens funktion i arbetet/utvecklingen av 

IO:n

- En arbetsdag motsvarar det som gäller i 

respektive land (Sverige = 8 timmar)

Intellectual outputs



Viktigt!

- För att eventet ska vara giltigt förutsätts att 

ansökta Intellectual outputs har utvecklats

- Schablonbidrag ges endast för externa 

deltagare, d.v.s. från andra organisationer än de 

som deltar i projektet.

- Schablonen är olika beroende på om inhemsk 

eller utländsk deltagare

- Event får endast äga rum i länderna som deltar 

i projektet eller EU:s säten

Multiplier events

• Regleras i Annex III Financial and 

contractual rules, Artikel I.2 D.

Underlag:

- Deltagarlista/-listor 
(dubbelsignerad, namn, datum, 
plats)

- Program för mötet/konferensen 
samt övriga dokument som 
använts/distribuerats



Multiplier events – sprid vidare!

• För att förbättra och öka spridningen av era projektresultat

• Kontakta gärna oss kring spridningskonferenser i Sverige med en 
öppen anmälan

• Uppmärksamma fler genom att få eventet publicerat på 
utbyten.se

• E-posta ka2partnerskap@uhr.se, så publiceras det utbyten.se. 

http://www.utbyten.se/
mailto:ka2partnerskap@uhr.se
http://www.utbyten.se/


Viktigt!

Endast aktiviteter i de deltagande 
länderna

Formell koppling mellan deltagande 
personer och partnerorganisationerna

Deltagare från det egna landet kan 
redovisas, dock ej från samma 
organisation som arrangerar aktiviteten.

Learning, teaching and training activities, LTT
• Regleras i Annex III Financial and 

contractual rules, Artikel I.2 E

Underlag:

Resa: 

Närvarointyg eller deltagarlistor 
(namn, datum, syfte - signerat)

Uppehälle (individual support):

Närvarointyg eller 
deltagarlistor (namn, datum, syfte -
signerat). Ges under 
hela aktivitetsdagar, möjlighet att få 
ersättning för resdagar



Externa kostnader för varor eller tjänster som är nödvändiga för att genomföra projektet. 
Ex. utvärderingar, översättningar osv.

Faktiska kostnader redovisas i form av kvitton, fakturor och liknande

Medfinansieringskrav på 25 %

Underlag:
− Fakturor, kvitton etc. på de faktiska kostnader projektet haft samt bevis på betalning
Av varje faktura/kvitto måste avsändaren (inkl. adress) framgå samt beloppet (inkl. valuta), datum samt 
specifikation av varan/tjänsten.

Viktigt att tänka på:
− Endast för kostnader som beviljats i ansökan eller efter kommunikation med UHR;
− Kostnader ska redovisas utan moms, undantag endast om organisationen inte är 

momsregistrerad

Exceptional costs



• Ytterligare kostnader utifrån tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar och funktionsvariationer

• Motiveras i ansökan

• Ingen medfinansiering krävs

Underlag:
− Fakturor, kvitton etc. på de faktiska kostnader projektet haft samt bevis på betalning
−Av varje faktura/kvitto måste avsändaren (inkl. adress) framgå samt beloppet (inkl. valuta), 

datum samt specifikation av varan/tjänsten.

Special needs support



• Beviljat totalbelopp i kontraktets huvuddokument

• Budgetdetaljer i Annex II 

• Budgetregler i Annex I och Annex III

• För budgetposter som baseras på schabloner: redovisa inte faktiska 
kostnader
−OBS! Särredovisa projektet i intern bokföring 

• För budgetposter som baseras på faktiska kostnader (Exceptional costs
och Special needs support): redovisa faktiska kostnader

Projektbudgeten



• Utbetalning sker efter signerat kontrakt 
samt efter godkända rapporter.

• Koordinerande organisation ansvarar för överföringar till 
partners.

• All redovisning och hantering gentemot UHR sker i euro

Utbetalning och redovisning i euro

• Vid faktiska kostnader i andra valutor än euro - använd ECB:s fastställda dagskurs 

• https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-
graph-sek.en.html

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-sek.en.html


• Kostnader som inträffat före andra utbetalningen räknas enligt valutakursen för den 
första utbetalningen

• Kostnader som inträffat efter den andra utbetalningen räknas enligt valutakursen för 
den andra utbetalningen

• Och eventuellt - kostnader som inträffat efter den tredje utbetalningen räknas enligt 
valutakursen för den tredje utbetalningen

• För kontroll av korrekt växelkurs → behåll underlag för krediteringsdatumet, det vill 
säga vilket datum utbetalningen från oss inkom på ert konto.

Omräkning av andra valutor än euro 

För projekt som är 25 månader eller längre, alternativt har uppdelad utbetalning: 
två eller tre olika dagskurser



• max 20 procent får flyttas från en budgetpost till en annan, förutom till Project 
management and implementation och Exceptional costs

• Inga överföringar är tillåtna från Special Needs Support

• En budgetpost får, efter omflyttning, öka med max 20 procent av den beviljade 
summan, undantaget Special Needs Support som kan ökas obegränsat

• Inga överföringar är tillåtna till budgetposter där inga medel är beviljade, undantaget 
Special Needs Support

Budgetöverföringar utan kontraktsändring

Stöd finns i Mobility Tool+ för att se hur många procent som är inrapporterat 
för respektive budgetpost.



• Vid behov av (större) förändringar i projektet under 
projektperioden kan kontraktsändring begäras

• Vid osäkerhet om kontraktsändring behövs, kontakta UHR

• Exempel på kontraktsändringar:
− Byte av partner, avhopp av partner
−Väsentlig förändring av innehåll eller budget
− Förlängning av projekttiden (max 36 månader)

• Begäran ska skickas in omedelbart eller senast en månad före 
avslutsdatum

Kontraktsändringar/amendments

Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tv%C3%A5_k%C3%B6rf%C3%A4lt_med_m%C3%B6te.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Särskilda villkor i Corona-tider

• Ändringar av projektperioden: uppskjuten start/förlängning

• Bedömning av Intellectual outputs i Corona-tider

• Addendum till kontraktet (Annex VI) 
− 60% budgetöverföring möjlig mellan budgetposter
− 10% överföring möjlig till Exceptional Costs

• Ej utnyttjad budget vid rapportering



Addendum



Särskilda villkor för virtuella möten

• Virtuella möten, TPM, LTT, ME

• 15% kostnadstäckning per deltagare i ME och LTT

• TPM inom PMI

• "Hybridaktivitet" - blandning virtuell och fysisk aktivitet

• Inställda möten med kostnader för resor/hotell – Force majeure



Rapportering och kontroller



Så rapporterar du

• Alla projekt ska rapportera. 
̶ 12-24 månader: Endast slutrapport
̶ 25-36 månader: Progress report/lägesrapport, interim report/halvtidsrapport och final 

report/slutrapport

• Halvtidsrapporten är en formell avstämning, som syftar till att följa upp projektet.       
Den kopplas till den andra delutbetalningen

• Slutrapporten är kontroll av genomfört projekt och kopplas till sista                  
utbetalning, om rapporten godkänns

• Uppföljningsbesök och/eller uppföljningssamtal kan förekomma därutöver

När rapporterar du?

• Datum för rapportering finns i ert kontrakt



• Alla rapporter ska skickas in via 
EU-kommissionens verktyg 
Mobility Tool+

• Kontaktpersonen loggar in med 
hjälp av EU Login

• Kontaktpersonen kan ge 
ytterligare personer behörighet att 
läsa (view) eller ändra (edit) 
information

• En slutrapport under 50 poäng 
leder till minskning av 
slututbetalningen.

• Genom en föredömlig slutrapport 
kan projektet flaggas som ett bra 
exempel/good practice

Vid frågor, kontakta Ewa 
Gustafsson på 
erasmusplus@uhr.se.

Uppge alltid ditt projektnummer. 

Här rapporterar du

mailto:erasmusplus@uhr.se


Platsbesök under pågående projekt/ on-
the-spot during the implementation of the 
project

̶ Slumpmässigt urval
̶ Allt underlag ska finnas på plats
̶ Genomgång av underlag och genomförda 

aktiviteter och framtagna produkter

Platsbesök på avslutat projekt /on-the-
spot after completion of the project)

̶ Slumpmässigt urval
̶ Allt underlag ska finnas på plats
̶ Genomgång av underlag och genomförda 

aktiviteter och framtagna produkter

Fördjupad granskning på UHR/desk check

̶ Slumpmässigt urval
̶ Underlag skickas till UHR
̶ Schablonkostnader styrks med underlag på 

genomförda aktiviteter
̶ Faktiska kostnader med fakturor, kvitton med 

mera

Vi meddelar datum för kontroller ett par 
veckor i förväg.

Utöver slump, görs även urval utifrån 
riskbedömning.

Uppföljning och kontroll



• Det är koordinatorn som är ansvarig för hela projektet

• Alla underlag ska vara tillgängliga

• Underlagen är ordnade systematiskt

• Översätt om underlagen är på annat språk än svenska och engelska

• Spara underlagen i minst 5 år från och med den dag då slututbetalning 
skett eller slutbrevets datum om ingen slututbetalning

• Projektet ska särredovisas i bokföringssystemet

Liten repetition

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt 
CC BY-NC-ND

http://gloriacarrillo.com/preguntas-examen-google-analytics/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ta alltid med Erasmus+ logotypen

Hänvisa i all kommunikation, i 
allt material och alla produkter 
till Erasmus+ och att 
finansiering kommer från 
Europeiska unionen

Broschyrer, hemsidor, 
outputs mm.

Måste innehålla logotypen 
och en beskrivning

https://eacea.ec.europa.eu/abo
ut-eacea/visual-identity_en

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en


• En databas med syfte att sprida 

resultaten från Erasmus+ med över 50 

000 projekt

• Efter kontraktsskrivning finns projekten i 

EPRP

• Projektets kontaktperson har behörighet

• Obligatoriskt att ladda upp resultat i EPRP 

inom 60 dagar från projektets slutdatum

• Slutrapport utan uppladdning godkänns 

inte

• UHR publicerar resultaten när 

slutrapporten blir godkänd

Gratis tillgång till resultat genom EPRP

• Allt material ska vara tillgängligt

• Det ska finnas en öppen licens för 
att använda materialet

• EU har ytterligare rättigheter än 
enbart användarlicens, gäller även 
produkter/intellectual outputs

• Upphovsrätt och alla andra 
immateriella rättigheter ligger på 
er



• https://www.adminproject.eu/

• http://www.erasmustools.eu/

• https://www.utbyten.se/program/

Använd mallarna som inspiration – tänk på att 
justera enligt era behov och i enlighet med 
kontrakten!

Bra länkar

https://www.adminproject.eu/
http://www.erasmustools.eu/
https://www.utbyten.se/program/


Projektledning i ett Erasmus+ projekt



Projektlogik – den röda tråden

"Sooner or Later" by Damian Gadal is licensed under CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/23024164@N06/6702729721
https://www.flickr.com/photos/23024164@N06
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Europeisk utbildningspolitik och -policy

Strategi

Mål

VerktygProjekt

Resultat

Från Europa 2020 via Utbildning 2020 till Erasmus+

Beviljade 
projekt

Erasmus+ (och 
andra program)



• Behovsanalys: vilket problem finns? Var är vi nu?

• Mål: Vad vill vi förändra/förbättra för individer, organisationer, regioner, nationer, 

Europa? Var vill  vi egentligen vara?

• Aktiviteter, produkter och samarbeten: Hur kommer vi dit? Hur 

förbättrade/förändrade vi?

• Indikatorer: Hur väl lyckades vi?

• Effekt och påverkan: Vilken effekt har projektet haft; på individer, organisationer, 

regioner, nationer, på Europa? Vilken förändring har projektet bidragit till på respektive 

nivå?

Sätt in er i projektlogiken

Spridning/dissemination: Vilka insatser ska vi göra för att sprida projektresultat? Vem vill vi påverka?

Hållbarhet/sustainability: Vilka förutsättningar finns för att vårt resultat ska leva vidare efter projektavslut?



Effektkedja - projektlogik



Kritiska punkter utifrån bedömningskommentarer

• Förtydligad behovsanalys

• Tydlighet i mål, tänkta resultat

• Tydlighet i hur aktiviteter ska leda till resultat

• Hur görs uppföljning/utvärdering

• Extern utvärdering

• Strategi för spridning

• Målgrupp för spridning

• Öppen tillgång till material och resultat



• Uppföljning handlar om vad projektet gör aktiviteterna och deras utfall 
(outputs)

• Utvärdering handlar om hur ni genomför projektet och vad aktiviteterna leder till på 
kort och lång sikt deras resultat och effekter (outcomes och impact)

Uppföljning och utvärdering



• Verktyg för att identifiera tänkt effekt och utvärdera projekt framtaget av 
Storbritannien och Slovenien

• https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation#

Impact+

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation


• Utvärderingsverktyg framställt av Nederländerna

• https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-strategicpartnerships#inputHeading

Impacttool

https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-strategicpartnerships#inputHeading


Digitala verktyg



eTwining och School Education Gateway (SEG)
Sektor skola



eTwinning – nätverket för lärare och skolor i Europa

SAMARBETE I PROJEKT 

Hitta andra lärare – både för eTwinning och Erasmus+ 
Samarbeta – använd projektytan Twinspace som nav, 

och låt gärna också eleverna aktivt 
kommunicera över landsgränserna

KOMPETENSUTVECKLING

Nätverka och lär dig mer genom: 
Tematiska diskussionsgrupper 

Lärevent och webbinarier



Enkelt och demokratiskt.

✓Lärarna bestämmer om projektet
om projektlängd, partner, aktiviteter, teman, 
digitala verktyg etc. längd, partners etc.

✓eTwinning har varken söktider, 
deadlines eller rapporterings-
plikt för projekt 

Ingen extra administration för 
Erasmus+projekt som önskar 
registrera sitt projekt på 
eTwinning
Men. Endast förskole- och 

skolpersonal tillåts registrera sig 
på eTwinning

eTwinning

eTwinning vid UHR & våra 
lärarambassadörer: 

stöder, informerar, håller 
kurser m.m.

Utbyten.se/eTwinning



Twinspace – en yta för den som registrerat sitt projekt på eTwinning

Twinspace: Samla allt under en webbadress: 

• Organisera ert projekt: Skapa en 
sidstruktur som passar just er.

• Välj om ni vill publicera någon av sidorna.
• Bjud in elever, besökare och lärare utanför 

Europa. 
• Chatta, diskutera i forum, håll 

videokonferens.
• Ladda upp material (bilder, textfiler)
• Bädda in videor.
• Använd verktygen Twinpoll och Twinpad.

• ”Tänj” på ert Twinspace genom att länka 
eller bädda in andra verktyg ni använder.



Håll dig uppdaterad på eTwinning

eTwinning Sveriges 
webbplats; evenemang, 

nyheter, stöd och inspiration 
Utbyten.se/eTwinning

eTwinning Sverige på Facebook
facebook.com/eTwinningSverige



• mia.sandvik@uhr.se

• karin.kaikkonen@uhr.se

De som arbetar med eTwinning är



Europeisk online-plattform, öppen för alla 

Erasmus+ verktyg: Strategiska partnerskap, partnersök och spridning

School Education Gateway, SEG

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

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


• Nyhetsartiklar, forskningsrapporter, undersökningar

• Undervisningsmaterial och E-Twinning project kits

• European Toolkit for Schools – främjar inkluderande utbildning och 
motverkar tidiga skolavhopp – resurser för huvudmän, skolor, lärare

• Teacher Academy – kostnadsfria onlinekurser utvecklade av experter, 
webbinarier

• Praktiska verktyg för skolor som förbereder ansökningar till Erasmus+ 
(kurskatalog, katalog för möjlighet till rörlighet, sökning efter strategiska 
partnerskap)

Vad finns på SEG? 



Sverige på School Education Gateway



EPALE
Sektor vuxenutbildning och yrkesutbildning



Electronic

Platform for 

Adult

Learning in

Europe

Europas största nätverk för alla
som arbetar med vuxnas 
lärande 

- för lärare, utbildare, akademiker, 
beslutsfattare och alla med en 
yrkesmässig roll inom vuxnas 
lärande i hela Europa





Q1: Environmental awareness and protection

Q2: Digital skills as a way of accessing learning opportunities

Q3: Basic skills learning provision

Q4: Social inclusion of the ageing population and intergenerational 
learning

Fokus-teman på EPALE under 2020



Inspirera eller 
inspireras av andra

Håll dig uppdaterad om 
vad som händer i vuxnas 
lärande runt om i Europa

Dela och ta del av 
fallstudier, rapporter och 
annat material

Du kan delta i diskussioner 
kring olika temaområden

Vad kan man göra på EPALE?







https://epale.ec.europa.eu/sv

Håll dig uppdaterad genom 
att följa EPALE Sverige –
Universitets- och 
Högskolerådet 

https://epale.ec.europa.eu/sv


Europass, ECVET, EQAVET med mera
Sektor yrkesutbildning



Vad är Europass?



Den nya Europass-portalen



• https://www.uhr.se/europass

• https://europa.eu/europass/sv

• europass@uhr.se

Länkar och kontakt

https://www.uhr.se/europass
https://europa.eu/europass/sv


• Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training: http://www.cedefop.europa.eu/

• EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe. En digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande i 

Europa: https://ec.europa.eu/epale/sv

• ECVET - European Credit System for Vocational Training:

http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet

• EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training, kvalitetssäkring av VET i EU: 

https://www.eqavet.eu/

• EQF - European Qualification Framework: https://europass.cedefop.europa.eu/sv/europass-support-centre/other-

questions/what-european-qualification-framework-eqf

• SeQF - definiera kvalifikationer och nivåbestämma dem: https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/SeQF/

• Europass – dokumentera praktik/studier utomlands, tillägg till yrkesexamen (läranderesultat) m.m: 

https://www.uhr.se/europass , https://europa.eu/europass/sv

Verktyg och resurser för yrkesutbildning i Europa

http://www.cedefop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/epale/sv
http://www.cedefop.europa.eu/
https://www.eqavet.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/sv/europass-support-centre/other-questions/what-european-qualification-framework-eqf
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/SeQF/
https://www.uhr.se/europass
https://europa.eu/europass/sv


Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se

ka2partnerskap@uhr.se

mailto:erasmusplus@uhr.se

