
ERASMUS+ I SVERIGE  

Från universitets och högskolerådets regionala nätverk  

för internationalisering. 

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott för 
åren 2014 till 2020. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universi-
tet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer 
i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisatio-
ner i andra länder. Elever, studerande, personal och unga kan delta i aktiviteter – till 
exempel studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands – inom 
programmet. 

Syftet med Erasmus+ är att bidra till att möta de utmaningar Europa står inför när det gäller 
utbildning och arbetsmarknad, till exempel den höga ungdomsarbetslösheten och ande-
len unga som hoppar av skolan i förtid. 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.  
Kompetensutveckling genom Erasmus+
Inom programmet finns flera möjligheter att stödja skolhuvudmän genom att erbjuda kom-
petensutveckling.  
Erasmus + mobilitet
Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet skola är att öka kompetensen och yr-
kesskickligheten – och därmed kvaliteten i undervisningen. Här ges en kort introduktion till 
programmet.
Internationell erfarenhet
Med Erasmus+ mobilitet skola får lärare, skolledare och annan personal kompetensut-
veckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter 
och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna 
organisationen.
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Förebygga skolavhopp och stärka färdigheter
Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. De primära målen är att förebygga 
tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvaliteten i under-
visningen. 
Tolerans och mångfald av vikt
Med anledning av det ökade antalet migranter, flyktingar och asylsökande är projekt om 
det interkulturella klassrummet, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som 
andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.
Organisationerna som kan söka
Skolenheter godkända enligt SCB:s skolenhetsregister kan söka:
• förskolor
• förskoleklasser
• grundskolor
• grundsärskolor
• specialskolor
• sameskolor
• gymnasieskolor
• gymnasiesärskolor

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din skola planerar 
att genomföra inom programmet.

Sök som konsortium för större spridning
Huvudmän för skola, det vill säga kommuner och huvudmän för friskolor, liksom regionala 
och lokala myndigheter kan söka som konsortiesamordnare för förskolor och skolor som 
i sin tur sänder sin personal på mobilitetsaktiviteter. På så vis får projektet och de kompe-
tensutvecklingsinsatser som genomförs större spridning inom ett visst pedagogiskt utveck-
lingsområde. 
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Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer, konsortiesamordnaren och minst två 
skolor. En organisation får vara del av eller koordinera flera olika nationella konsortier som 
ansöker samtidigt.
Kontakta oss handläggare om ni tänker söka som konsortiesamordnare för att diskutera 
sammansättningen av konsortiet.
Länder som deltar
I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein 
och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.
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Förberedande besök inför samarbetet
Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert 
projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får 
ska bidra till resa och uppehälle.
Erasmus+ kontaktseminarier
Söker organisationen partners i ett EU – el EES land för ett projektsamarbete inom Erasmus 
+? Då kan de delta i ett kontaktseminarium. Seminarierna arrangeras i olika länder i Europa. 
Här kan du läsa om vilka seminarier som finns utannonserade just nu.  https://www.utbyten.
se/program/erasmus-kontaktseminarier/ 
Seminarierna annonseras på www.utbyten.se, men representanter från det regionala nätver-
ket (i Dalarna är detta pernilla.bremer@fbregionen.se) föreslå organisationer och personer 
som kan vara intressanta för att delta i befintliga seminarier. UHR vill också gärna ha idéer 
om tänkbara tema för att anordna eller efterfråga seminarier genom det regionala nätverket. 
Hör av er till pernilla.bremer@fbregionen.se för att komma med förslag på tänkbara teman.
Erasmus + tematiska möten
Arbetar organisationerna i regionen med ett särskilt tematiskt område? I så fall kan de or-
ganisationerna delta i ett tematiskt möte som arrangeras i olika länder i Europa. Genom 
att träffa kollegor som har liknande utmaningar ges möjlighet att dela idéer och höra om 
lösningar som finns runt om i Europa. Teman kan vara t ex matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknad, bristen på arbetslivsanpassad vuxenutbildning, droputs och frågor kring ny-
anländas situation i utbildningssystemet och nyanländas lärande, digitalisering av skolan. 
Europeisk volontärtjänst
Kommuner, organisationer, sociala företag med flera kan ta emot volontärer från ett EU-land 
eller skicka volontärer från Sverige. EU-programmet heter Europeisk volontärtjänst, EVS, och 
det är till för unga som är mellan 17-30 år som vill arbeta som volontär från 2 veckor till 12 
månader. EVS riktar sig till alla unga och EU finansierar resa, fickpengar och boende för vo-
lontären. Det finns inga krav på betyg eller på tidigare erfarenheter.
Här kan du läsa mer om europeisk volontärtjänst https://www.mucf.se/volontar 

Borlänge Y Falun Y Gagnef Y Hedemora
Malung-Sälen Y Leksand Y Ludvika Y Rättvik

Smedjebacken Y Säter Y Vansbro



ERASMUS+ I SVERIGE 

Atlas – internationalisering utanför Europa
Programmet Atlas är finansierat av regeringen för att stödja internationella aktiviteter i hela 
världen, med vissa begränsningar inom EU/EES. Målgruppen är förskola, grundskola, gym-
nasium och vuxenutbildning. Det är skolenheter som ansöker om de fyra programdelarna; 
fortbildning inom Atlas konferens, skolsamarbeten inom Altas partnerskap, praktik inom 
Atlas praktik och möjlighet att planera kommande praktik/partnerskap inom Atlas plane-
ring. Projekt ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov och handlar om att stärka lärare/
skolledares kompetenser samt främja elevers måluppfyllelse. Ett partnerskap inom Atlas är 
ett utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i hela världen. Fokus ligger på samarbete kring 
målen i läroplanerna och skolutvecklingsarbete.
Här kan ni läsa mer https://www.utbyten.se/program/atlas-partnerskap/sa-fungerar-det/ 
Atlas praktik
Atlas praktik ger elever och studerande möjlighet att genomföra APL utomlands. Det ger i 
sin tur tillfälle till yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper.
Här kan ni läsa mer https://www.utbyten.se/program/atlas-praktik/mer-om-programmet/ 
Erasmus+ stöd för politiska reformer 
Under 2018 kommer minst tre utlysningar som kan vara intressanta för deltagarna i nätver-
ket inom ramen för KA 3 – programområde 3, Stöd till politiska reformer. Utlysningarna 
kommer att publiceras under senhösten och vintern, med ansökan första delen av 2018. 
Information kommer att publiceras på utbyten.se. 
Inriktning och första prioriteringar är kända, bland annat lyfts transnationella partnerskap 
för yrkesutbildning, digital bedömning och social inkludering fram.
Här kan ni läsa mer https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sup-
port-policy-reform_sv
Vill du veta mer om att utveckla skolan genom samarbeten i Europa? 
Missa inte UHR:s seminarier i Göteborg, Linköping och Umeå i april!  Här kan du läsa mer 
https://www.utbyten.se/nyheter/seminarier-i-var-utveckla-skolan-genom-europeiskt-samar-
bete/
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