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Noen oppklaringer



Proporsjonalitet



To typer partnerskap

• Strategiske partnerskap som fremmer 

innovasjon

• utvikle innovative produkter og aktivt spre de 

resultatene man utvikler til et større publikum.

• Eksempel: Utvikling av læringsverktøy, nye 

undervisningsopplegg

• Strategiske partnerskap som fremmer 

utveksling av god praksis

• først og fremst å utvikle gode tverrnasjonale 

nettverk der man kan utvikle, utveksle og dele 

god praksis, gode ideer og metoder.



De forskjellige aktivitetene

• Project Management and implementation

• Transnational project meetings

• Learning/teaching/training activities

• Intellectual Outputs (bare for innovasjon)

• Multiplier events (bare for innovasjon)

• Exceptional costs

• Special needs



Prioriteringer

• Horisontale

• Gi alle mulighet å tilegne seg nøkkel-

kompetanser og grunnleggende ferdigheter

• Sosial inkludering 

• Samfunnsengasjement

• Miljø og klima

• Innovativ digital praksis

• Voksnes læring

• Tilbud som matcher læringsbehov

• Forbedring av ferdigheter (upskilling
pathways)

• Kompetanseheving av ansatte



Innsending

• Fristen er absolutt

• Serveren kan være en flaskehals

• Tekniske problemer

• Hver institusjon kan bare sende inn én 

søknad per sektor

• Unntaket er konsortiesøknader

• Man kan sende inn samme søknad flere 

ganger

• Den siste versjonen blir stående



Et godt prosjekt



Det essensielle

• Bruk tid

• Få hjelp?

• Les guidene

• Programguide (ink. Annex I), Guide for 

experts

• Svar på spørsmålene (på en kort og konsis

måte)

• Ikke gjenta ting

• Ikke la informasjon stå mellom linjene

• Spør dersom du lurer på noe

• Skriv enkelt og fengende



Skriv enkelt

• “Sometimes one is forced to consider the 

possibility that affairs are being conducted 

in a manner which, all things being 

considered and making all possible 

allowances is, not to put too fine a point on 

it, perhaps not entirely straightforward.” 

• Translation: You’re lying



Gode prosjekt er…

• Relevante (30 poeng)

• Samarbeidsbaserte (20 poeng)

• Veldrevne (20 poeng)

• Innflytelsesrike (30 poeng)



Relevante

Et godt prosjekt er

• relevant for skolen i lys av sitt miljø og sine 

utfordringer

• relevant for norsk utdanningssektor

• relevant for europeiske utdanningsmål

• relevant for målgruppen

Et godt prosjekt har

• relevante læringsmål som samsvarer med 

prosjektets mål

• et godt svar på hva merverdien av å arbeide 

internasjonalt er

• gode tanker om hva de ønsker å levere



Samarbeidsbaserte

• relevant for alle partnere

• beskriver sine samarbeidspartner på en 

god måte

• samarbeider godt med partnerne

• fordeler arbeidsoppgaver jevnt



Veldrevne

Et godt prosjekt

• ivaretar alle praktiske detaljer på en god 

måte

• har tydelige mål med alle aktiviteter og 

kan vise hvordan de bidrar til prosjektets 

overordnede målsetting

• leverer gode og anvendlige resultat



Innflytelsesrike

Et godt prosjekt

• fører til endret praksis eller refleksjon på 

institusjonen

• gir et stort læringsutbytte for 

enkeltpersoner

• har en plan for hvordan evaluere om 

prosjektet var vellykket

• deler prosjektresultatene sine med andre 

på en strukturert måte
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