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Utveckla verksamheten och skolans personal genom internationellt utbyte och samarbete





Utbildning, utbyte och utveckling 
– för alla som vill vidare



• Informera inför högskolestudier, ansvara för högskoleprovet, 
ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan.

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

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

• Bedöma utländska utbildningar.

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

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

         

     



UHR:s uppdrag för internationella samarbeten

Vara det svenska programkontoret för EU-program och andra 
internationella program inom hela utbildningssektorn

Programmens syfte är att bidra till:

• Internationell kompetens och 
interkulturella perspektiv

• Stärkt konkurrenskraft för individer, 
organisationer och Sverige

• Höjd kvalitet inom hela utbildningsområdet



Fyra finansiärer – bidragsmedel 2019

479 miljoner SEK

64 miljoner SEK

30 miljoner SEK

82 miljoner SEK

655 miljoner kronor



eTwinning





”Två sanningar närmar sig varann, 
en kommer inifrån, en kommer utifrån. 
och där de möts har man en chans att få se sig själv.” 

Tomas Tranströmer

ur Preludier II 





Erasmus+
Finansiär Europeiska kommissionen



Kramforselever reser ut i Europa med hjälp av EU-stöd

Gudmundraskolan Kramfors – skolpartnerskap Erasmus+

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/man-kan-knyta-kontakter-for-lang-tid-framat?cmpid=del%3Afb%3A20190509%3Aman-kan-knyta-kontakter-for-lang-tid-framat%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1kD95j_lRCaGHtLsAFIAOgHAYa9LpLbaMkqByIK2aRvm9WoxrahPMMalk


Skolpartnerskap. Projektet påbörjades 2018. 
Deltagare: Procivitas gy Sverige (koordinator), Ungern, Grekland och Spanien med elever 15-19 år. 

Syftet är att elever möts över landsgränserna för att förbättra sin interkulturella medvetenhet och för 
att diskutera demokratiska värderingar, identifiera utmaningar som demokratin möter och planera 
sociala aktiviteter i en internationell kontext. 

Målen är att utveckla sociala och medborgerliga kompetenser hos eleverna och lärarna genom att 
förbereda dem för ett aktivt deltagande i det sociala och politiska livet. Projektet ska också ta fram en 
strukturerad metodologi och verktygslåda för lärare som vill undervisa i aktivt medborgarskap och 
undervisa unga medborgare i att kunna bli engagerade deltagare i ett hållbart samhälle. 

Aktiviteter
Deltagarna kommer under de internationella mötena att arbeta med följande:  
- interagera aktivt, effektivt och konstruktivt med andra; utveckla ett kritiskt tänkande och 

förhållningssätt; agera på ett socialt och ansvarsfullt sätt; agera demokratiskt

Educating citizens: Learning democracy through social 
action”



Kvalitetsarbetet genom internationella samarbeten

https://www.youtube.com/watch?v=ggEHRn192ok


Nuläge?
Behov?

Förutsättningar? Idéer?

HÄR



Internationellt samarbete – möjligheter Erasmus+ att kombinera

• Kompetensutveckling för personal

• Jobbskuggning, kurs, undervisningsuppdrag

• En skola eller huvudman ansöker

Mobilitetsprojekt 
(KA1)

• Ömsesidigt samarbete och utbyte av erfarenheter för utveckling 
av ett prioriterat område

• Kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten kan 
ingå i projektet 

Strategiska 
partnerskap (KA2)

• Digitala projekt där även elever kan delta

• Nätverkande

• On-line kurser

eTwinning

digitalt samarbete



• Stärka lärarprofessionen

• Förebygga och förhindra tidiga skolavhopp

• Nyckelkompetenser och grundläggande färdigheter

• Förskolan – stärka kvaliteten

• Social inkludering

Prioriterade områden inom Erasmus+ KA2 skola –
några exempel 



• Förskolor och skolor (alla skolformer) 

• Huvudmän

• Utbildningsorganisationer 

• Offentliga myndigheter inom utbildningssektorn

• Universitet, högskolor och yrkeshögskolor

• Ideella organisationer

• Företag och branschorganisationer

• Fackförbund

Vilka organisationer kan delta? - exempel



• EU-länder

• Liechtenstein

• Norge

• Island

• Nordmakedonien

• Turkiet

• Serbien 

Programländer



Bidragsbudget för Sverige 2014 – 2019 i Euro

KA1 skola (Euro) KA2 skola (Euro)

2014 879 918 2 457 933

2015 838 450 2 776 628

2016 839 469 3 555 207

2017 1 627 457 4 074 443

2018 1 535 273 5 833 901

2019 1 985 839 7 429 244

2020 2 098 946 7 866 856



Mobilitetsprojekt 
Key action 1 (KA101)



KA1 - Mobilitetsprojekt 1 – 2 års projekt för fortbildning av 
skolpersonal

Jobbskuggning

Kurser

Undervisningsuppdrag

Enskild förskola/skola eller konsortium 
som leds av huvudman eller enskild 
förskola/skola

Ansökan på svenska

Kurs

Undervisningsuppdrag

Kurs

Undervisningsuppdrag



• Ansökan på svenska

• En sökande skola, eller en skola eller huvudman som konsortium 
(administrerar projektet för flera skolor)

• Ansökan lämnas in on-line i Sverige

• Inget maxtak gällande sökt budget men man ansöker utifrån ett realistiskt 
scenario

• Lägsta godkända nivå är 60 poäng och minst 50 % varje kriterium (3 st)

• Den externa bedömaren kan föreslå budgetneddragning 

Ansökningsförfarande KA101



Projekt för elevpraktikutbyten – mobilitetsprojekt 
yrkessektorn

Elever kan praktisera på en skola med egen verksamhet där 
praktik kan genomföras eller på ett företag – Obs! ansök 
inom Erasmus+ yrkessektorn

Elever kan praktisera minst två veckor ett 
företag

Kontaktperson: kerstin.claesson.callahan@uhr.se
koordinator yrkesutbildningpå

mailto:kerstin.claesson.callahan@uhr.se


Strategiska partnerskap 
Key action 2 (KA229 och KA201)



Observera och 
reflektera

Ömsesidigt 
utbyte av 

erfarenheter 
och metoder

Göra en 
förändring

Utveckla 
någonting 

tillsammans

KA2 Målet med ett strategiskt partnerskap 
(ansökan på engelska)



Strategiska partnerskap för utbyten mellan 
förskolor/skolor 12 – 24 månader (KA229)

Partnerskap        
för              

utbyten 
mellan skolor

• Projekt för endast skolor

• Utbyte av erfarenheter, idéer och metoder med fokus på 
transnationella aktiviteter med elever eller personal

• Minst 2 programländer, max 6 (!) partners, max 24 månader

• Maxbelopp att söka för 6 partners per år = 99000 Euro

• NB! Projekt som innehåller långa mobiliteter (längre än 2 månader) 
kan vara upp till 36 månader



• Ansökan på engelska (vanligast arbetsspråk) och ansökan skrivs gemensamt

• 1 koordinator och partners (minst 2 programländer i projektet)

• Ansökan lämnas in on-line i koordinatorlandet

• Koordinatorn behöver inte ansvara för hela budgeten. Budgeten fördelas ut på 
samtliga partners och var och en har kontrakt med sitt nationella 
programkontor

• Lägsta godkända nivå är 60 poäng och minst 50 % varje kriterium (4 st)

• Den externa bedömaren kan föreslå budgetneddragning 

Ansökningsförfarande KA229



Strategiska partnerskap skola för alla organisationer 
12 – 36 månader (KA201)

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

• Minst 3 programländer, max 10 partners

• 150 000 Euro max

Partnerskap 
för 

innovation

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

• Minst 3 programländer, max 10 partners

• 150 000 Euro max

Partnerskap 
för utbyte av 

goda exempel



• Ansökan skrivs på arbetsspråket (engelska) och den skrivs gemensamt

• 1 koordinator och partners (minst 3 programländer i projektet)

• Ansökan lämnas in on-line i koordinatorlandet

• Koordinatorn ansvarar för hela budgeten och ”mandates” skrivs med partners

• Lägsta godkända nivå är 60 poäng och minst 50 % varje kriterium (4 st)

• Den externa bedömaren kan föreslå budgetneddragning 

Ansökningsförfarande KA201 



eTwinning



eTwinningprogrammet

eTwinning – ett 
europeiskt online 

nätverk för 
skolpersonal

Partnersök för både 
eTwinning- och 

Erasmus+samarbeten
Erfarenhetsutbyte &
kompetensutvecking

Lärare som driver 
eTwinningprojekt

med sina elever 
och använder 
projektytan 

Twinspace och 
andra digitala 

verktyg

Lärare som driver projekt 
inom Erasmus+- med digitala 

aktiviteter på projektytan 
Twinspace - och IRL-

aktiviteter utanför eTwinning  

www.eTwinning.net

- personer med 
intresse att 
utveckla skola och 
undervisning



eTwinningprogrammet

eTwinning Sveriges webbplats; 
goda exempel, filmer, nyheter, etc.

eTwinning.se

Kontakta oss gärna på 
eTwinning@uhr.se



Att planera långsiktigt och skolövergripande för 
internationella samarbeten och utbyten 



• Uppmuntrar till reflektion kring lärarprofessionen

• En positiv injektion i det kollegiala lärandet 

• Utvecklande för hela skolan

• Ökar skolans attraktionskraft

• Motivationen till att gå till skolan ökar hos eleverna

• Ett sätt att få lärarna att stanna på skolan

Positiva effekter för skolan med internationellt samarbete och 
fortbildning



• Koppla målen i projekten till skolans utvecklingsplan

• En långsiktig plan för internationell kompetensutveckling och samarbeten
med skolor i andra länder 

• Skolledaren har en aktiv roll i förberedelserna och implementeringen av 
projektaktiviteter 

• Sätt ihop en styrgrupp på skolan för administration av projekt

• Skolledning är också aktiva deltagare i projekt

Framgångsfaktorer



Kompetensutveckling och skolans kvalitetsarbete med stöd av Erasmus+/Nordplus/Atlas medel

Styrdokument från Staten

Kommunens mål/riktlinjer, eventuell övergripande strategi, 

policy eller liknande, antagen av Fullmäktige.

Internationaliseringsstrategi antagen i skolnämnd – via 

förvaltningen.

Varje rektor en egen internationaliseringsstrategi. 

Skolenhetens systematiska kvalitetsarbete till skolnämnd och 

förvaltning. 



Koppling nationella mål/aktiviteter
• Samverkan för bästa skola

• Kvalitetsverkstaden – stöd i det 

systematiska kvalitetsarbetet – fokus 

förvaltningsnivån-rektorsnivån.

• Implementeringsstöd – förskolans 

reviderade läroplaner.

• Mattelyftet

• Läslyftet

• Kvalitetssäkrad APL

• Förbättrad APL för GY-SÄR

• Agenda 2030 och HUT

• Revidering grundskolans läroplaner.

• Digitalisering och DNP

• Hälsofrämjande skolutveckling

• Stärkt VFU

• Stärka moderna språken

• Minoritetsspråk

• Stärka yrkesprogrammen

• Demokrati/värdegrund

• Trygghet och studiero

• Lärarförsörjning – attraktiv 

arbetsgivare





Din skolas behov?
Diskussion



Nuläge? Behov?

Förutsättningar? Idéer?

HÄR

Komma igång med ett projekt



Kanske har ni har fokus på något av följande:

- Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

- Ökat kollegialt lärande

- Digitalisering

- Elevhälsofrämjande arbete

- Skolans ledning och organisation

- Ämnesutveckling 

- Demokrati/värdegrundsarbete

- Elever med särskilda behov – stöd?

Var ligger fokus kommande två år eller längre i din verksamhet?



• Internationaliseringsgrupp lokalt

• Riskstrategi

• Kommunikationsstrategi

• Utvärderingsstrategi

• Spridningsstrategi

Att tänka på i projektledningsarbetet



2021 – 2027
Nästa programperiod Erasmus



EU-kommissionens budgetförslag inför nästa programperiod 
2021 - 2027



Hur går du vidare?



• Ansök om att få delta i något av alla kontaktseminarier som 
anordnas i Europa på olik teman. Kostnadsfritt och UHR står för 
resa och uppehälle

• Ansök om att få delta i förberedande besök för att skissa på 
ansökan tillsammans med utvald partner eller för att lägga upp 
program för jobbskuggning

Kontaktseminarier och förberedande besök



• Europeisk plattform, webbaserad, öppen för alla inte bara skolor

• Erasmus+ verktyg: 

- Strategiska partnerskap (partnersök och spridning)

- Mobilitetsmöjligheter (kurskatalog, partnersök för undervisningsuppdrag, 
jobbskuggning)

- Rapporter kring skolutveckling och annat matnyttig

- Projektexempel

- Teacher academy

School education gateway

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


www.etwinning.net (partnersök endast för förskolor/skolor)

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/


• Spridningsplattform för avslutade projekt

• Statistik

Erasmus+ Project Results Platform

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


Program Datum deadline

Erasmus+ KA1 mobilitetprojekt februari

Erasmus+ KA2 strategiska partnerskap mars

Erasmus+ förberedande besök Löpande ansökningar

Sista ansökningsdatum



• Inspirationsmöten Stockholm, den 30 oktober och den 15 november

• Kontaktseminarium för förskolan den 9 – 10 december (hitta partner för 
samarbete, deltagare från Europa)

• Tematiskt internationellt möte på tema ”lärarförsörjningen” planerat till 
maj 2020 

• Ansökningsseminarium, få hjälp med din ansökan från november – mars i 
Stockholm. 

• Även seminarium i Malmö, Sundvall, Kramfors respektive Luleå

Stöd för ansökare



• https://www.utbyten.se/evenemang/

Länk till alla våra evenemang

https://www.utbyten.se/evenemang/


• Guide for school leaders

Att planera strategiskt för internationellt samarbete - Skolledare

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/school-leaders-guide_en.pdf


Kontakt svenska nationella kontoret UHR
Jessica Hintze, koordinator Erasmus+ skola KA1 och KA2
jessica.hintze@uhr.se
010-470 04 85

Mia Sandvik, koordinator eTwinning
Mia.sandvik@uhr.se
010-470 03 68

KA2skola@uhr.se (KA229)
KA1skola@uhr.se (KA101)
KA2partnerskap@uhr.se (KA201)

mailto:jessica.hintze@uhr.se
mailto:Mia.sandvik@uhr.se
mailto:KA2skola@uhr.se
mailto:KA1skola@uhr.se
mailto:KA2partnerskap@uhr.se


Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se

www.utbyten.se


