Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för
utbildning, ungdom och idrott för
åren 2014 till 2020
Mer information
Läs mer om Erasmus+ och
hur och när man ansöker på:
www.utbyten.se/erasmusplus

Internationellt utbyte och
samarbete inom Erasmus+

Erasmus+
Utgångspunkter för Erasmus+

Programmet ger bland annat
förskolor, skolor, universitet, yrkesoch vuxenutbildningar möjlighet att
söka medel för att genomföra

•
•
•

samarbeten och
utbyten med
organisationer i andra
länder.
Elever, studerande, personal
och unga kan delta i aktiviteter
– till exempel studier,
praktik, volontärarbete och
kompetensutveckling utomlands –
inom Erasmus+.

Tre aktiviteter är i fokus inom
programmet:
Mobilitet

Lärar-, elev- och studentutbyten,
kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök,
erfarenhetsutbyten.

Samarbetsprojekt

Strategiska partnerskap och
utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten,
utbildningsorganisationer, med flera.

Stöd för policyförändring

Olika verktyg, metoder och arbetssätt för
strategisk utveckling på europeisk policynivå.

•

Ökad koppling mellan programmet och EU:s
utbildningspolitiska mål.
Visa på mervärdet med europeiskt samarbete.
Större genomslag och effekter (på individnivå,
organisationsnivå och systemnivå).
Förenklad programstruktur.

EU:s utbildningspolitiska mål till
år 2020
•
•
Programmet ger den sökande organisationen
möjlighet att styra och anpassa projektmedel
utifrån sina identifierade behov, samt att sätta in
projekten i ett större sammanhang och i linje med
ordinarie utvecklingsarbete.
I programmet lyfter man också fram vikten
av strategiska projekt på organisations- och
policynivå. Det innebär att projekten ska kopplas
mer till EU:s utbildningspolitik och policyarbete
och sättas in i ett sammanhang på europeisk nivå.
Projekt inom följande områden är därför särskilt
relevanta:
• Övergången mellan utbildning och yrkesliv.
• Kvalitet inom högre utbildning, särskilt
lärarutbildning.
• Grundläggande kunskaper som är centrala för
alla - räkna, läsa, skriva och språk.
• Minskande av för tidiga skolavhopp och
underlättade av återgången till utbildning.

•
•

Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning,
matematik och naturkunskap är lägre än 15
procent.
90 procent av alla unga avslutar sin
gymnasieutbildning.
Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har
genomgått en eftergymnasial utbildning.
Minst 95 procent av alla barn från fyra års
ålder (och upp till skolålder) går i förskola.

Två myndigheter
Universitets- och högskolerådet och Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
är nationella kontor för Erasmus+ i Sverige.
Universitets- och högskolerådet har ansvar för
Erasmus+ för utbildningsområdet och MUCF
för ungdom.

