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Inrättande av ambassadörer för 
EPALE/Erasmus+ 2023                              

Ambassadörsmodell för Sverige 

En ambassadör för EPALE/Erasmus+ är en person som är aktiv på EPALE och/eller 
som kontinuerligt driver Erasmus+projekt.  

EPALE/Erasmus+ ambassadören ingår i såväl ett nationellt, nordiskt som ett 
europeiskt nätverk i syfte att stärka vuxnas lärande och den europeiska 
dimensionen i regionen, kommunen, eller motsvarande.  

Uppdraget, som även innehåller kompetensutveckling, är tänkt att stärka 
ambassadören i sin yrkesutövning genom att hen har möjlighet att hålla sig à jour 
både med trender/tendenser kring pedagogisk användning av IKT i Europa och 
med EU-relaterade utbildningsprogram och initiativ. Därigenom kommer denna 
kompetens även ambassadörens organisation till gagn.  

Ambassadören ska vara väl förtrogen med Erasmus+ programmet och håller sig 
uppdaterad kring de möjligheter som ryms. Hen ska bidra till att uppnå de 
övergripande prioriteringar som fastställts för Erasmus+ programmet för perioden 
2021–2027 (inkludering och mångfald, stödja den gröna och digitala 
omställningen, aktivt medborgarskap) och ökad internationalisering, samt till 
EPALE:s uppdrag att främja fler och bättre utbildningsmöjligheter för vuxna. I 
uppdraget som ambassadör ingår att proaktivt sprida information om både 
Erasmus+ och EPALE samt stimulera målgruppen till aktivt utnyttjande av EPALE 
som digital resurs. Ambassadören deltar också deltar aktivt i det årliga, nationella 
ambassadörsmötet som arrangeras av UHR. 

Varje ambassadör får en årlig individuell handlingsplan som fastställer vilka 
uppgifter som ambassadören har åtagit sig. Under avtalsperioden ska 
ambassadören genomföra de uppgifter som överenskommits i handlingsplanen 
och rapportera dem till UHR. 

Ambassadören är inte anställd av UHR. I samband med uppdrag står UHR dock för 
resa, eventuell logi, samt talar- eller skrivarvode. Uppdrag som ger arvode är att 
hålla presentationer, arrangera och hålla informationsmöten, skriva blogginlägg, 
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artiklar eller utföra jämförbart skrivarbete enligt särskilda anvisningar i den 
individuella handlingsplanen. I samband med kompetensutveckling och 
nätverksmöten för ambassadören står UHR för kostnader gällande resa och logi.  

Arbetsgivaren förväntas vara införstådd med ambassadörens uppdrag. 

 
 
UHR:s uppgift rörande EPALE/Erasmus+ ambassadörerna 
 

• ser till att ambassadören får aktuell och uppdaterad information om 
EPALE och Erasmus+ via direktkontakt och genom deltagande i 
konferenser och seminarier. 
 

• bidrar till att ambassadörens europeiska och nordiska nätverk vidgas 
genom att erbjuda deltagande i europeiska och/eller nordiska 
nätverksmöten eller konferenser riktade till ambassadörer. 
 

• samlar ambassadörerna årligen för uppdatering och inspiration.  
 

• erbjuder ambassadörerna plats att delta i nationella och internationella 
evenemang/utbildningar (platser reserveras för ambassadörer i tex. 
kontaktseminarier, TCA). 
 

• erbjuder arvode enligt särskild överenskommelse vid skrivandet av 
blogginlägg på EPALE samt för egna arrangemang och medverkan vid 
UHR:s arrangemang. 
 

• täcker kostnader för resor och uppehälle, enligt UHR:s resepolicy, vid 
konferenser och möten anordnade för ambassadörerna, i Sverige eller 
Europa. 
 

• erbjuder ambassadörerna tillgång till en ambassadörsyta på EPALE. 
 

• arrangerar vid behov kortare webbinarier gällande EPALE och Erasmus+. 
 

• kan tillhandahålla material som roll-ups, tryckt material och liknande i de fall 
då ambassadörerna själva arrangera möten för Erasmus+ och/eller EPALE. 
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Ambassadörens uppdrag 

• sprider information i sin organisation och i sina nätverk om Erasmus+ och 
EPALE i kännedomssyfte.  
 

• skriver blogginlägg på EPALE med innehåll av intresse för målgrupp inom 
vuxnas lärande kopplat till något eller några av de teman som finns på 
EPALE.  
 

• bidrar till EPALE:s innehåll genom att själv lägga upp på plattformen, 
alternativt tipsa UHR om intressanta evenemang, resurser och nyheter 
med fokus på vuxnas lärande. 
 

• bidrar med omvärldsbevakning på området vuxnas lärande och tipsa UHR. 
 

• initierar kontakt mellan UHR och lämpliga personer i sin organisation och i 
sina nätverk för informations- och kompetensutvecklingsinsatser i 
regionen, kommunen, kommundelen eller motsvarande. 
 

• håller informationsmöten för nya aktörer (eventuellt med medverkan från 
UHR:s handläggare) om Erasmus+ och EPALE samt skickar deltagarlistor 
och program efter genomförd aktivitet till UHR. 
 

• deltar vid behov i fokusgrupper, enkäter, eller liknande aktiviteter. 
 

• bidrar och/eller deltar aktivt med projektägarperspektiv under 
informationsmöten, konferenser och liknande efter förfrågan från UHR. 
 

• deltar och bidrar, vid behov, med handledning online med nyregistrerade 
på EPALE. 
 

• bidrar aktivt till gemenskapen av alla ambassadörer och, där så är möjligt, till 
den europeiska gemenskapen. 
 

• kan också få mindre uppdrag av annan karaktär av UHR. 


