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Forord
Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid  

i hele utdanningsløpet, fra barnehage via grunnopplæring til høyere utdanning  

og voksnes læring? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva?

Dette er en handlingsplan for norsk deltakelse i Erasmus+, det aller største og 

dermed også viktigste programmet for internasjonalt utdanningssamarbeid. Planen 

er en direkte oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for utdannings

samarbeidet i Erasmus+, som ble lansert i 2016.

Planen involverer mange ulike aktører: Kunnskapsdepartementet, SIU, lokale  

og regionale utdanningsmyndigheter – og ikke minst utdanningssektoren selv:  

De enkelte barnehagene, skolene, lærebedriftene, høgskolene, universitetene, 

voksen opplæringssentrene og andre aktører.

Regjeringen har ambisiøse mål for norsk deltakelse i Erasmus+. Som programkontor 

for Erasmus+ støtter SIU disse målene – og vil styrke arbeidet med å informere om, 

inspirere til og legge til rette for enda bredere og bedre norsk deltakelse i årene 

fremover.  

Dette er likevel ikke SIUs handlingsplan for Erasmus+, det er en nasjonal handlings

plan der mye av ansvaret for at vi når de  nasjonale målene påhviler utdannings

sektoren selv. SIU skal spille en aktiv rolle og støtte institusjonene i deres arbeid. 

I arbeidet med handlingsplanen har SIU trukket inn representanter fra sektoren  

på ulike måter, også gjennom en ekstern referansegruppe som har gitt nyttige  

og viktige innspill.

Vi håper at aktørene i utdanningssektoren leser handlingsplanen nøye og bidrar,  

hver på sine måter, til å løfte frem Erasmus+ i sitt daglige virke. 

EUs satsinger på utdanningsfeltet, slik de kommer til uttrykk i Erasmus+, 

sammenfaller med norske prioriteringer. Dermed kan og bør Erasmus+ bli brukt 

også for å støtte opp om våre egne prioriteringer her hjemme. 

Å inngå i internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+ vil bidra til å heve kvaliteten  

og relevansen på norsk utdanning, til glede for den enkelte, skolen, lokalmiljøet, 

arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Videre blir samarbeid over landegrenser og 

interkulturell dialog stadig viktigere i årene fremover, og Erasmus+ legger godt til 

rette for møter mellom mennesker, økt toleranse og fler kulturell kompetanse.
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En nasjonal handlingsplan for  
norsk deltakelse i Erasmus+  

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og 

idrett for perioden 2014–2020. Erasmus+ samler EUs tidligere pro

grammer for utdanning og ungdom i ett program, og bygger på 

prioriteringene i EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. 

I tråd med dette er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon, 

og kobling mellom utdanning og arbeidsliv sentrale prioriteringer. 

Samtidig er Erasmus+ et program i utvikling, som søker å ta opp 

i seg aktuelle samfunnsutfordringer som Europa står overfor. 

Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom en tydeliggjøring 

av videre viktige prioriteringer, for eksempel inkludering, med

borgerskap og interkulturell kompetanse. 

Gjennom EØSavtalen deltar Norge i Erasmus+ på lik linje med EUs 

medlemsland. Norsk deltakelse gir skoler, universiteter, høyskoler 

og andre aktører mulighet til mobilitet og deltakelse i ulike typer 

samarbeidsprosjekter. Det gir tilgang til et omfattende nettverk 

av samarbeidspartnere av høy kvalitet, og tilgang til den globale 

kunnskapsproduksjonen. Alt dette bidrar til å styrke kvaliteten, 

relevansen og attraktiviteten til det norske utdanningssystemet. 

Erasmus+ skal også bidra til økt kultur og språkforståelse, tole

ranse og respekt for andre mennesker og kulturer. Kunnskap om 

språk, samfunn og kultur er nødvendig for at det norske samfun

net og næringslivet skal fungere godt i en åpen verdensøkonomi. 

Kunnskapsdepartementet (KD), Barne og likestillingsdeparte

mentet og Kulturdepartementet er ansvarlige myndigheter for 

programmet. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 

er nasjonalt kontor for utdannings og idrettsfeltet, mens Barne, 

ungdoms og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ung

domsdelen av programmet (Aktiv Ungdom).

Norsk deltakelse i Erasmus+: Innledende prioriteringer 
og resultater
KD har ambisiøse mål for norsk deltakelse i Erasmus+. Det er et 

ønske at norsk utdanningssektor og andre relevante organisa

sjoner benytter alle mulighetene som ligger i programmet, og at 

aktiviteten øker gjennom programperioden og sammenliknet 

med tidligere programperioder. Videre skal deltakelse i Erasmus+ 

bidra til å nå målene i norsk utdannings og kompetansepolitikk, 

til kvalitetsutvikling og til å styrke det internasjonale utdannings

samarbeidet på alle nivåer. Dette skal gjøre utdanningen relevant, 

samt gjøre elever, lærlinger og studenter attraktive på arbeids

markedet, samtidig som den enkelte får muligheter til faglig og 

personlig utvikling. 

Erasmus+ stiller større krav til kvalitet, presisjon og institusjonell 

forankring enn hva tidligere EUprogrammer på utdanningsfeltet 

har gjort. Derfor har SIU vektlagt tiltak for en smidig overgang til 

Erasmus+ i norske institusjoner. På grunnopplæringsfeltet har det 

vært spesielt viktig å øke kunnskapen om internasjonalisering og 

bruk av Erasmus+ hos skoleeiere og skoleledere gjennom å vise 

koblingene til nasjonale målsetninger. Innen høyere utdanning 

har SIU særlig arbeidet med å øke studentmobilitet, realisere 

kunnskapstriangelet, samt sørge for god utnyttelse av mulighe

tene for samarbeid med land utenfor Europa. Et nytt satsings

område i Erasmus+ er samarbeid på tvers av utdanningssektorer 

og på tvers av fagfelt, etater og bransjer. Dette er et område der 

SIU har arbeidet spesielt for å få norske aktører på banen.

De første tre søknadsrundene viser at det er en betydelig interesse 

i store deler av utdanningssektoren for å ta i bruk programmet. 

Det ligger imidlertid særlig et uforløst potensial for deltakelse av 

norske aktører innen sentraliserte tiltak ¹. Erfaringen så langt viser 

også at det er stor grad av sammenfall mellom temaer prosjekter 

arbeider med, og norske prioriteringer på utdanningsfeltet. Dette 

gir et svært godt utgangspunkt for ytterligere å styrke norsk 

deltakelse i programmet frem mot 2020. 

Strategiske mål og handlingsplan for norsk deltakelse 
i Erasmus+
I 2016 nedfelte KD strategiske mål for norsk deltakelse i utdan

ningsdelen av Erasmus+ for perioden 2014–2020. Blant annet er 

det et mål at programmet skal bidra til økt kvalitet i norsk utdan

ning, og at norsk utdanning hevder seg internasjonalt. Aktiviteten 

i Norge skal økes og Erasmus+ skal brukes som et virkemiddel i 

norsk politikkutvikling.  

Som ledd i oppfølgingen av de strategiske målene har KD bedt 

SIU om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse 

i utdanningsdelen av Erasmus+ 2014–2020. Handlingsplanen skal 

ta for seg de strategiske målene satt av KD og påfølgende tiltak 

som skal bidra til å styrke arbeidet med Erasmus+ gjennom hele 

utdanningsløpet. 

Utdanningspolitikken er kontinuerlig gjenstand for utvikling og 

endringsprosesser som har som mål å skape økt kvalitet i norsk 

utdanning. Endringer skal implementeres og institusjonaliseres 

på alle nivåer. Norsk deltakelse i Erasmus+ vil kontinuerlig utvikles 

i lys av de endringene og de implementeringsprosessene som 

kommer. Til grunn for arbeidet med handlingsplanen ligger derfor 

et mål om at det skal være en tett sammenheng mellom nasjonale 

satsinger og Erasmus+ som virkemiddel i arbeidet med satsingene.

Et annet viktig prinsipp som ligger til grunn for handlingsplanen, 

er målsetningen om at internasjonalisering skal være en integrert 

del av norsk utdanning på alle nivåer. Det nasjonale rammeverket 

legger til rette for internasjonalt utdanningssamarbeid, men det er 

på lokalt nivå aktivitetene finner sted. Utdanningssektoren har et 

selvstendig ansvar for å ta i bruk relevante virkemidler og slik bidra 

til at de nasjonale målene blir nådd. Erasmus+ er i denne sammen

heng det viktigste virkemiddelet sektoren kan bruke. Som nasjonalt 

kontor for Erasmus+ vil SIU tilrettelegge for at sektoren kan bruke 

alle mulighetene som ligger i programmet på best mulig måte. 

Den nasjonale handlingsplanen for norsk deltakelse i Erasmus+ 

har derfor en bred målgruppe, inkludert utdanningsmyndigheter, 

utdanningsinstitusjoner på alle nivåer og andre aktører tilknyttet 

utdanningsfeltet.

¹ De sentraliserte tiltakene under Key Action 2 omfatter Sektorallianser, Kunnskapsallianser, Kapasitetsbyggingsprosjekter, Fellesgrader, Jean Monnettiltak, 
Erasmus+ Idrett.
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Hovedmål, delmål og tiltak 

 
HOVEDMÅL 1: DELTAKELSE SKAL BIDRA 
TIL ØKT KVALITET I NORSK UTDANNING 
OG TIL AT NORSK UTDANNING HEVDER 
SEG  INTERNASJONALT

En internasjonalt orientert utdanning, basert på kvalitet 

og relevans, vil gjøre Norge til en attraktiv kunnskaps

nasjon og samarbeidspartner. Bred og god deltakelse 

i Erasmus+ er et viktig bidrag i arbeidet med norske 

 utdanningspolitiske satsingsområder som kvalitet i 

 utdanning og opplæring, inkludering, innovasjon og 

kobling mellom utdanning og arbeidsliv.  

TILTAK: Vise hvordan internasjonalisering kan bidra til 
økt kvalitet i utdanning og opplæring

SIU vil gi råd og veilede utdanningsmyndigheter og institusjoner 

om hvordan deltakelse i Erasmus+ kan bidra til å øke kvaliteten i 

opplæringen gjennom hele utdanningsløpet. 

SIU skal kartlegge og analysere effektene av norsk deltakelse 

i  Erasmus+. All slik ny kunnskap skal deles med sektoren og 

 offentligheten for øvrig. I 2017 vil SIU se spesielt på effekten av 

deltakelse i strategiske partnerskap, samt arbeide videre med 

utvikling av indikatorer for å synliggjøre effekter og resultater av 

deltakelse. 

SIU vil bruke etablerte og nye møteplasser, som internasjonalise

ringskonferansene for grunnopplæringen og høyere utdanning, 

for å fremme kvalitet i utdanning og opplæring gjennom inter

nasjonalisering. 

Formidling av god praksis på hvordan internasjonalisering bidrar 

til økt kvalitet står sentralt, og SIU vil aktivt bruke ulike kanaler, 

som publikasjoner, nettsider og sosiale medier. 

KD forventer at andre relevante aktører i kunnskapssektoren,  

for eksempel Utdanningsdirektoratet, Kompetanse Norge og 

Forsknings  rådet, bidrar til å sette temaet på dagsorden.

TILTAK: Fremme god forankring 

For å lykkes i Erasmus+, er det avgjørende med god forankring 

hos nasjonale, regionale og lokale utdanningsmyndigheter, så vel 

som på institusjonsnivå.  

KD vil stille tydelige krav til underliggende etater og utdanningsin

stitusjoners arbeid med internasjonalisering. Underliggende 

etater, regionale myndigheter og utdanningsinstitusjoner for

ventes å gi forankring til Erasmus+ gjennom egne planer og 

strategier. KD vil når det er hensiktsmessig følge opp handlings

planen for Erasmus+ i dialog med underliggende etater og ut

danningsinstitusjoner.

SIU vil oppfordre utdanningsinstitusjonenes ledelse til å formulere 

tydelige mål og strategier for økt internasjonalisering. 

SIU vil styrke rådgivningen om gode prosesser og arbeidsmåter 

som kan føre frem til bedre integrering av Erasmus+ i planer og 

strategier, og bidra med gode eksempler. 

SIU vil arrangere tematiske seminarer rettet spesielt mot ledelsen 

i utdanningsinstitusjoner, og arbeide for å delta på etablerte are

naer for skoleledere.

TILTAK: Bidra til samarbeid på tvers av sektorer, 
 bransjer og myndighetsnivå 

Samarbeid på tvers av utdanningssektorer, fagfelt, bransjer og 

med forskjellige typer offentlige og private aktører bidrar til å 

gjøre utdannings og opplæringsinstitusjoner mer synlige, og 

gjør opplæringen mer relevant for fremtidig deltakelse i arbeids

livet. Dette er også et viktig virkemiddel for å stimulere innovasjon 

i og gjennom utdanning. 

SIU vil formidle kunnskap og kompetanse om hvilke muligheter 

som finnes, samt betydningen av denne typen samarbeid. 

Gjennom kontaktseminarer og andre arrangementer vil SIU bidra 

til at norske utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, samt relevante 

tjenesteleverandører og etater på ulike myndighetsnivå, kommer 

i kontakt med og etablerer gode bredt sammensatte nettverk 

med andre nasjonale og internasjonale aktører. 

SIU vil drive aktiv veiledning av søkere med tanke på mulighetene 

for samarbeid mellom utdanning og arbeids og næringsliv. SIU 

vil også formidle kunnskap om hvordan ikkeakademiske aktører 

kan benytte programmet for å stimulere kompetanseheving, 

innovasjon og internasjonalisering.

 
HOVEDMÅL 2: MYNDIGHETER OG  
MILJØER SKAL ARBEIDE FOR Å PÅVIRKE 
 UTFORMINGEN AV PROGRAMMETS 
 UTLYSNINGER OG PRIORITERINGER TIL  
DET BESTE FOR NORSKE DELTAKERE

For at norske utdanningsinstitusjoner og andre rele

vante organisasjoner skal få god effekt av deltakelse i 

Erasmus+, er det viktig at norske aktører opplever at 

programmet er et godt og relevant verktøy. Derfor er 

det avgjørende at myndigheter og miljøer bidrar til 

utviklingen av programmet. 

TILTAK: Aktivt bruke tilgjengelige kanaler 

KD skal benytte sin deltakelse Europakommisjonens Erasmus+ 

komité og ulike arbeids og ekspertgrupper for å påvirke pro

grammets utvikling. 

SIU skal i sine møter med Europakommisjonen bruke denne are

naen til å sette agendaen for utviklingen og driften av program

met. SIU prioriterer også deltakelse i ulike europeiske arbeids

grupper etablert av kommisjonen. Gruppene jobber blant annet 

med å forberede kommende utlysninger og SIU anser dette som 

en viktig arena for påvirkning. 

I 2017 skal Norge sende inn sin nasjonale rapport til midtveis

evalueringen av Erasmus+. KD og SIU vil bruke anledningen til å 

legge frem Norges syn på utviklingen av Erasmus+ i egnede fora. 

KD og SIU vil gjennom sin representasjon i Brussel arbeide for å 

påvirke et fremtidig europeisk utdanningsprogram, blant annet 

gjennom å bygge allianser med andre relevante norske og 

 europeiske aktører. Dette arbeidet gir mulighet for aktiv med

virkning både mot beslutningstakere i Europarådet, Europa

parlamentet og Europakommisjonen frem mot beslutningen om 

et nytt  program.  

 
HOVEDMÅL 3: NORSK AKTIVITET I 
 UTDANNINGSDELEN AV ERASMUS+ SKAL 
ØKES GJENNOM PROGRAMPERIODEN  
OG SAMMENLIKNET MED TIDLIGERE 
PROGRAM PERIODER 

Det er et mål at norsk aktivitet i utdanningsdelen av 

Erasmus+ skal øke gjennom programperioden og sam

menliknet med tidligere programperioder. Dette målet 

er operasjonalisert gjennom en rekke delmål som blant 

annet retter seg mot spesifikke utdanningsnivåer og 

målgrupper. 
 

Ambisjonen om økt deltakelse gjelder imidlertid for hele 

utdanningssektoren. Sektoren har et selvstendig ansvar 

for å ta i bruk Erasmus+. KD og SIU vil sammen med 

utdanningssektoren bidra til og legge til rette for økt 

deltakelse.  
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TILTAK: Legge til rette for bred og god deltakelse i 
Erasmus+ 

SIU skal synliggjøre mulighetene for og verdien av internasjona

lisering for å motivere til økt norsk deltakelse i Erasmus+. I dette 

arbeidet vil SIU være en pådriver sammen med lokale, regionale 

og nasjonale aktører for å nå bredt ut til alle relevante målgrupper. 

SIU vil, alene og i samarbeid med andre, arrangere informasjons

møter og seminarer for søknadsskriving, og skape møteplasser 

for utvikling av nye partnerskap. I tillegg følger SIU opp pågående 

prosjekter, og arrangerer seminarer om prosjektstyring for pro

sjekter som har fått innvilget midler.

En rekke fylkeskommuner og kommuner tilbyr sine utdannings

institusjoner hjelp til søknadsskriving og til å bygge kompetanse 

på prosjektledelse. SIU vil oppfordre flere regionale og lokale 

myndigheter til å bistå utdanningsinstitusjoner på denne måten. 

SIU vil vise frem god praksis på området samt bidra til å bygge 

kompetanse hos fylkeskommuner og kommuner. 

SIU vil utarbeide flere nye nettbaserte veiledninger og verktøy

kasser med informasjon om mulighetene i programmet, erfa

ringsbaserte råd om igangsetting av ulike tiltak, tips for videre

utvikling av mobilitet samt vise gode eksempler.

 
DELMÅL 3A: ØKT SØKNING TIL SENTRALT 
 UTLYSTE MIDLER INNENFOR TILTAK SOM FELLES
GRADER, SEKTORALLIANSER, KUNNSKAPS
ALLIANSER OG KAPASITETSBYGGING

Det er et mål at norske aktører skal benytte alle mulig

hetene som ligger i Erasmus+, inkludert sentraliserte 

tiltak. De sentraliserte tiltakene omfatter flere ulike felt 

og har til dels krevende søknadsprosedyrer og stor 

konkurranse om midlene. Derfor er det viktig å iverk

sette tiltak som sikrer at særlig relevante miljøer gjøres 

kjent med utlysninger og bidrar til høy kvalitet på 

norske søknader.  

TILTAK: Bidra med støtte til etablering av prosjekter 
og styrke veiledningen 

Siden 2014 har SIU lyst ut midler til prosjektetablering for de sen

traliserte tiltakene. Satsingen har bidratt til økt interesse for å delta 

i sentraliserte prosjekter, og SIU vil derfor videreføre ordningen. 

For å styrke veiledningen overfor norske søkere, vil SIU opparbeide 

mer innsikt i søknadsevalueringen gjennom tettere kontakt med 

EUs Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 

personer som har bidratt i evalueringen av denne typen søknader, 

samt systematisk innsamling av erfaringer fra norske søkere. 

TILTAK: Arbeide målrettet for å nå særlig relevante 
målgrupper 

SIUs nettsider gjør informasjon om sentraliserte tiltak tilgjenge

lig for alle. SIU vil arbeide mer målrettet for å nå særlig relevante 

målgrupper, eksempelvis kompetansemiljøer knyttet til aktuelle 

temaer og allerede eksisterende partnerskap som kan bygge 

videre på relevant arbeid.

TILTAK: Arbeide for økt forankring i organisasjonenes 
ledelse for deltakelse i sentraliserte tiltak

De sentraliserte tiltakene er store og krevende faglige partner

skap som krever sterk forankring på ledelsesnivå og tilstrekkelige 

ressurser i de enkelte fagmiljø. 

SIU vil arbeide for å synliggjøre hvordan institusjonene kan benytte 

disse virkemidlene strategisk for å heve kvaliteten på utdanning 

og ta dette opp i ledelsesdialog med universitetene og høgskolene. 

KD forventer at institusjonene benytter programmet strategisk og 

legger til rekke for å benytte alle virkemidlene i programmet.

 
DELMÅL 3B: ØKT UTGÅENDE MOBILITET I 
HØYERE UTDANNING, SPESIELT ØKT ANTALL 
NORSKE STUDENTER PÅ STUDIE- ELLER 
 PRAKSISOPPHOLD GJENNOM ERASMUS+, OG 
ØKT ANSATT MOBILITET GENERELT

I Stortingsmelding 16 (2016/2017) Kultur for kvalitet i 

høyere utdanning fremgår det at internasjonalisering er 

et viktig element i kvalitetsutviklingen i norsk høyere 

utdanning, og Erasmus+ er ett av de viktigste virke

midlene for internasjonalisering av utdanning. Universi

tetene og høgskolene skal utdanne kandidater som er 

aktive, attraktive og ansvarlige deltakere i det interna

sjonale samfunnet, med evne til å håndtere de globale 

samfunnsutfordringene, møte nødvendig omstilling av 

norsk arbeidsliv og samhandle både nasjonalt og inter

nasjonalt. Dermed er det viktig med høy deltakelse i 

Erasmus+ for både studenter og ansatte.   

TILTAK: Gi kunnskap og veiledning

SIU vil fortsette å tilby veiledning og kvalitetssikret informasjon 

om mulighetene for studie og praksisopphold med Erasmus+, 

inkludert god praksis og eventuelle hindringer for å benytte 

 ordningen. 

SIU skal utarbeide konkrete råd for å oppnå ønskede mobilitets

tall ved høyere utdanningsinstitusjoner og spre kunnskap slik at 

flere opparbeider seg relevant kunnskap om «utvekslingsmaski

neriet». I samspill med andre relevante aktører skal SIU jobbe for 

å øke fleksibiliteten i rammeplanstyrte studieprogrammer som 

har særskilt yrkesrelevans.

SIU vil oppfordre utdanningsinstitusjonene til å legge til rette for 

økt bruk av Erasmus+, også praksismobilitet, under og etter endt 

grad. KD vil bidra i arbeidet med å tilrettelegge for bruk av prak

sis under studiene. 

TILTAK: Øke faglig forankring

SIU skal synliggjøre hvordan en dyp faglig forankring i internasjo

naliseringsarbeidet og grundig kvalitetssikring av programmer 

og partnere fører til økt mobilitet og kvalitet. NOKUTs tilsyns

forskrift fastslår at alle studieprogram skal ha ordninger for 

 tilrettelagt utveksling, og SIU vil følge opp arbeidet overfor insti

tusjonene, slik at både nasjonale mål og målene for Erasmus+ nås.

SIU skal jobbe for bredere involvering av studieveiledere og fag

ansatte, og synliggjøre deres nøkkelrolle i studentmobilitet. 

 
DELMÅL 3C: ØKT SAMSPILL MELLOM 
 NASJONALE VIRKEMIDLER OG ERASMUS+,  
OG KOBLINGER TIL HORISONT 2020 OG 
 EØS-MIDLENE DER DETTE ER HENSIKTSMESSIG

Deltakelse i Erasmus+ og andre relevante EU/EØS 

program har stor betydning for kvalitetsutviklingen i 

norsk utdanning. Deltakelse i ulike nasjonale og interna

sjonale programmer kan bygge opp under institusjone

nes strategiske satsinger, komplementere og støtte 

hverandre, og bidra til strategisk måloppnåelse.  

TILTAK: Synliggjøre verdien av koblinger mellom 
 ordninger

SIU vil synliggjøre synergier mellom nasjonale og nordiske virke

midler, EØSmidlene og Erasmus+ ved å løfte frem gode eksem

pler på hvordan bruk av ulike programmer kan gi større effekter 

og lengre levedyktighet.  

SIU og Forskningsrådet skal fortsette arbeidet med å kartlegge 

synergier mellom Horisont 2020 og Erasmus+ på tvers av utdan

ningssektorer og forskningsfelt. 

For å nå fagmiljøene og synliggjøre synergiene mellom program

mene, skal SIU benytte relevante kanaler gjennom Forsknings
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rådet, som informasjonsmøter, EUrådgiversamlinger og samlin

ger av nasjonale kontaktpunkter for Horisont 2020.

Kunnskapskontoret i Brussel er en arena hvor SIU samarbeider 

tett med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og hvor et av 

hovedformålene er å få frem mulige synergier mellom EUpro

grammene for utdanning, forskning og innovasjon. I tillegg til 

målrettede arrangementer og informasjon mot relevante mål

grupper arrangert av kontoret, møter SIU gjennom dette forumet 

aktører som er potensielt relevante søkere, men som har liten 

kjennskap til Erasmus+.

SIU skal benytte nasjonale/nordiske virkemidler og EØSmidlene 

som en rekrutteringsplattform for store og komplekse Erasmus+ 

tiltak som Fellesgrader og Kapasitetsbygging der det er hensikts

messig. Særlig er det viktig å oppmuntre høyere utdannings

institusjoner til å bygge videre på kompetansen, relasjonene og 

nettverkene som er bygget opp over tid gjennom nasjonale 

programmer rettet mot andre verdensdeler. SIU har god oversikt 

over disse og vil fortsette å arbeide systematisk for å knytte mil

jøene til tiltak i Erasmus+ rettet mot samarbeid med andre 

verdens deler.

 
DELMÅL 3D: DEPARTEMENTET SKAL AKTIVT 
SØRGE FOR AT NORGE DELTAR I DE UTLYSNINGER 
SOM RETTER SEG MOT MYNDIGHETER OG SOM 
ÅPNER FOR NY POLITIKKUTVIKLING I FELLESSKAP 
MED EUROPEISKE PARTNERE (Key Action 3)

Erasmus+ Policy er et overordnet, strategisk tiltak som 

skal forsterke satsingene på utdanning og innovasjon i 

EU. Det er et mål at relevante norske aktører, også 

myndigheter, deltar i prosjekter både for å bidra til 

politikk utvikling på områder der vi er gode, men også 

for å lære av andre.  

TILTAK: Vurdere utlysninger og innlede dialog

KD og SIU skal ha god dialog og informasjonsutveksling om alle 

utlysninger under Erasmus+ Policy.

KD vil vurdere relevansen av hver utlysning og beslutte om del

takelse vil være givende for norsk politikkutvikling og/eller gi 

grunnlag for å dele gode norske erfaringer og kunnskap til andre 

europeiske land. Dersom utlysningen er relevant, skal KD vurdere 

hvilken myndighetsaktør som er passende deltaker i en prosjekt

søknad, og innlede god dialog med denne. 

TILTAK: Gi målrettet informasjon og styrke 
 vei ledningen

SIU vil informere om utlysninger i egne kanaler og gjennom mål

rettet informasjon til relevante målgrupper. 

SIU skal også styrke egen kompetanse for å gi best mulig vei

ledning til potensielle søkere. 

 
HOVEDMÅL 4: DEPARTEMENTET SKAL 
AKTIVT SØRGE FOR AT ERASMUS+ 
SKAL BRUKES SOM VIRKEMIDDEL 
I NORSK POLITIKK UTVIKLING 

Norges og EUs  kunnskapspolitiske mål er i stor grad 

sammenfallende. På denne måten ligger det godt til 

rette for at Erasmus+ kan brukes som et virkemiddel for 

å nå strategiske mål og prioriteringer. Målsetningen 

gjelder hele utdannings løpet, men er også operasjonali

sert gjennom en rekke delmål rettet mot ulike deler av 

utdanningssektoren.  

 
DELMÅL 4A: BENYTTE PROGRAMMET PÅ  
EN MÅTE SOM BIDRAR TIL Å UTVIKLE FLERE 
FREMRAGENDE HØYERE UTDANNINGSMILJØER 
OG TIL ØKT KVALITET PÅ SAMARBEIDET MELLOM 
UNIVERSITETER, HØYSKOLER OG ARBEIDSLIVET 
– FOR ØKT RELEVANS AV UTDANNINGEN 

I Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i 

høyere utdanning framholdes det at internasjonalisering 

er en forutsetning for kvalitet innen høyere utdanning, 

samtidig som viktigheten av å sikre utdanningenes 

relevans for arbeidslivet blir understreket. Flere av tilta

kene i meldingen handler om samhandling mellom ut

danning og samfunns og arbeidsliv, blant annet ved at 

studieprogram og læringsutbyttebeskrivelser utformes i 

samarbeid med arbeidslivet.  

TILTAK: Formulere tydelige mål sammen med 
 arbeidslivet

I Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdan-

ning blir ansvaret for internasjonalisering i høyere utdanning i stor 

grad lagt til studieprogrammer og fagmiljøer, og det forventes at 

disse skal ha internasjonale nettverk og utnytte disse til beste for 

studentene. Meldingen slår fast at internasjonalisering er nødvendig 

for å gjøre de beste enda bedre. I samarbeid med de sterkeste fag

miljøene internasjonalt er det et klart mål å utvikle flere fremragende 

utdanningstilbud i Norge. Erasmus+ blir ett av de viktigste verktøyene.

SIU vil derfor oppfordre institusjonenes ledelse til å formulere 

tydelige mål og strategier for internasjonalisering i samarbeid 

med arbeidslivet.

TILTAK: Bidra med å identifisere målgrupper og gi 
veiledning

SIU vil fortsette å identifisere og oppsøke potensielle nye søkere, 

herunder fremragende høyere utdanningsmiljøer, sentre for 

fremragende forskning, for innovasjon og for utdanning, nærings

klynger og andre. SIU vil også gi relevant rådgivning og fremme 

gode eksempler. 

 
DELMÅL 4B: BENYTTE PROGRAMMET PÅ EN 
MÅTE SOM MEDVIRKER TIL ØKT GJENNOM-
FØRING AV VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR 
ELEVER OG LÆRLINGER OG ØKT MESTRING AV 
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 

Arbeidet mot frafall i skolen er høyt prioritert både 

nasjonalt og internasjonalt. EU sitt mål er mindre enn 

10 prosent frafall. Erasmus+ inviterer til tverrnasjonalt 

og tverr sektorielt samarbeid for å analysere årsaker, 

virkninger og komme med forslag til tiltak for å øke 

gjennomføringen. Slik kan Erasmus+ være et viktig sup

plement til det nasjonale Program for bedre gjennom

føring i videregående opplæring. Mulighetene for inter

nasjonal mobilitet i fag og yrkesopplæringen er et 

sentralt virkemiddel for å gjøre opplæringen mer attrak

tiv og øke motivasjonen for å fullføre den. Dette er i tråd 

med yrkesfagløftet. Erasmus+ inviterer også til samar

beid for å bedre grunnleggende ferdigheter og utvikle 

de kompetansene som elevene vil trenge i et fremtidig 

samfunns og arbeidsliv.  

TILTAK: Vise hvordan Erasmus+ kan bidra til bedre 
grunnleggende ferdigheter og økt gjennomføring 

SIU vil gjennom ulike kommunikasjonskanaler og på egne arran

gementer vise den sterke koblingen mellom nasjonale og euro

peiske utdanningspolitiske prioriteringer når det gjelder bedre 

grunnleggende ferdigheter og økt gjennomføring. 
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SIU vil vise muligheter og oppfordre til internasjonalt samarbeid 

om disse temaene, tilby veiledning og fremme gode eksempler. 

Det er et mål å samarbeide med andre aktører om dette, eksem

pelvis Utdanningsdirektoratet, nasjonale sentre og øvrige utdan

ningsmyndigheter på alle nivåer. 

 
DELMÅL 4C: BENYTTE PROGRAMMET PÅ EN 
MÅTE SOM MEDVIRKER TIL KVALITETSUTVIKLING 
I BARNEHAGER OG SKOLER 

Norske skoler har gjennom Erasmus+ tilgang til interna

sjonalt profesjonsfelleskap for å utveksle kunnskap og 

erfaringer som kan omsettes til ny praksis. Tidlig inn

sats, økt læringsutbytte for elever, kompetanseutvikling 

for ansatte og vurdering av kvalitet er blant temaene 

som står høyt på dagsorden nasjonalt og internasjonalt. 

Deltakelse i Erasmus+ er derfor et godt supplement i 

arbeidet med å nå de målsetningene for kvalitets

arbeidet som fremmes i Stortingsmelding 21 

 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.   

TILTAK: Styrke kompetansen om hvordan Erasmus+ 
kan bidra til økt kvalitet

SIU vil vise hvordan Erasmus+ bidrar til å oppfylle barnehagens 

og skolens brede samfunnsmandat. Utvikling av demokratisk 

forståelse, kritisk tenkning, toleranse og interkulturell kompe

tanse vil bli tematisert på relevante arenaer. 

SIU vil på arrangementer og i egne kanaler vise hvordan norske 

skoler og barnehager kan utvikle nye undervisningsmetoder eller 

drive annet utviklingsarbeid i samarbeid med aktører i andre land. 

I denne sammenhengen er det viktig å synliggjøre gevinsten av 

å knytte deltakelsen i Erasmus+ til lokale, regionale eller nasjonale 

prioriteringer. 

SIU vil samarbeide med Utdanningsdirektoratet for å vise hvordan 

Erasmus+ kan være et godt verktøy i arbeidet med å nå målene i 

læreplanverket, og vil også drive veiledning spesielt rettet mot 

skoleledere.

TILTAK: Tilrettelegge for å øke elevers og lærlingers 
motivasjon og læringsutbytte 

SIU vil arbeide for at elever og lærlinger involveres i Erasmus+, både 

de som er hjemme og de som deltar aktivt i mobilitetsaktiviteter. 

Gjennom å fremme god praksis vil SIU vise hvordan det å ta i bruk 

andre lære midler, utforske data og utvikle kunnskaper og erfa

ringer i direkte kontakt med elever i andre land, øker elevenes 

motivasjon og lærings utbytte. 

TILTAK: Bidra til at barnehager og skoler gjennom 
Erasmus+ får økt kompetanse om hvilke muligheter 
digitaliseringen gir for barn og unges læring, trivsel, 
motivasjon og deltakelse

SIU vil bidra til å synliggjøre muligheter og utfordringer som digita

liseringen gir både nasjonalt og i Europa for øvrig. Erasmus+ kan bidra 

til erfaringsdeling og kommunikasjon på tvers av lande grensene. 

TILTAK: Bidra til økt bruk av midler til kompetanse-
utvikling for lærere og andre ansatte

På ulike arenaer vil SIU fremheve de gode mulighetene for kom

petanseheving som tilbys i Erasmus+. Disse midlene er et godt 

supplement til nasjonale etter og videreutdannings midler og gir 

norske skoleansatte tilgang til nye metoder og verktøy, og mu

ligheter til å utforske den variasjon av lærings og undervisnings

praksis som finnes i Europa. 

SIU vil arbeide systematisk for å bygge kompetanse blant norske 

skole og barnehageledere samt ansatte innen voksnes læring 

om hvordan de kan bruke Erasmus+ som ledd i egne strategier 

for kompetanseutvikling. 

SIU vil ha særlig fokus på mulighetene for lærere i fremmedspråk 

og STEMfag. Egne kontaktseminarer, tematiske seminarer og sam

arbeid med nasjonale aktører vil bli igangsatt rundt disse temaene. 

TILTAK: Bidra til økt deltakelse i Erasmus+  
i lærerutdanningen

Det er et nasjonalt mål å øke internasjonalisering i lærerutdan

ningen. SIU vil bistå lærerutdanningene i å legge til rette for ut

veksling, utplassering og praksisopphold, og også arbeide for å 

finne smidige ordninger for gjensidig anerkjennelse av lærer

utdanninger og godkjenning av utenlandsopphold. 

Erasmus+ gir unike muligheter for samarbeid mellom lærerutdan

ningsinstitusjoner og skoler i arbeidet med å utdanne fremtidens 

lærere. SIU vil arrangere egne seminarer for å fremme slikt sam

arbeid. 

I starten av 2017 lanserte KD et nytt partnerskapsprogram for 

internasjonalt samarbeid i grunnskolelærerutdanningene. Pro

grammet skal bidra til økt faglig samarbeid og utveksling av stu

denter. Generelt er det et mål å oppnå best mulig samspill mellom 

nasjonale virkemidler og Erasmus+. Dette vil også gjelde for det 

nye partnerskapsprogrammet, men det vil her først og fremst 

være viktig å jobbe for å justere kravene i Erasmus+ slik at de lar 

seg innfri innenfor rammen av lærerutdanningen. 

KD stiller klare forventninger til utdanningsinstitusjonene om at 

internasjonalisering blir en integrert del av lærerutdanningene. 

 
DELMÅL 4D: BENYTTE PROGRAMMET PÅ EN 
MÅTE SOM BIDRAR TIL AT FLERE VOKSNE  
FÅR MULIGHETER TIL LIVSLANG LÆRING OG 
 GJENNOM DETTE EN STERKERE TILKNYTNING  
TIL ARBEIDS LIVET 

Stortingsmelding 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny 

sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring setter 

frem et mål om at den enkelte skal ha kompetanse som 

danner grunnlag for stabil og varig tilknytning til 

arbeids livet. Det er derfor vesentlig å jobbe med den 

enkeltes kompetanse, både den som står utenfor 

 arbeidslivet og den yrkesaktive.  
 

I Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 står det 

at «internasjonalisering gir nye muligheter når nye marke

der åpnes, og krever ny kompetanse når stadig flere 

jobber i miljø hvor de involverte har ulik kultur og språk». 

Dette viser at internasjonal kompetanse er viktig, både for 

næringslivet og for kompetanseutviklingen hos den en

kelte. Sterke institusjoner med faglig kompetanse kan gi 

bedre tilbud til voksne som benytter seg av deres tjenes

ter, og dermed styrke deres posisjon på arbeidsmarkedet. 

TILTAK: Jobbe for at internasjonalisering blir innført i 
alle sentrale styringsverktøy i voksenopplærings-
sektoren  

For å fremme god forankring og støtte opp under arbeidet med 

internasjonalisering i voksenopplæringssektoren, vil KD vurdere 

muligheten for å få internasjonalisering som et sjekkpunkt i rele

vante styringsverktøy i sektoren.

I samarbeid med relevante myndigheter vil SIU arbeide for å løfte 

internasjonalisering på viktige arenaer hvor voksenopplæringsfeltet 

utvikles, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 

TILTAK: Jobbe for økt bruk av midler til kompetanse-
utvikling gjennom Erasmus+ og involvere arbeidslivet 
i Erasmus+ for  voksenopplæringen

SIU vil arbeide for at flere som underviser voksne benytter seg av 

mulighetene til kompetanseutvikling og etter og videreutdan

ning som Erasmus+ gir. I kommunikasjonen med sektoren vil SIU 
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også fremme viktigheten av at internasjonalisering støtter opp 

under institusjonenes øvrige strategier for kompetanseutvikling.

For at voksne i en læringssituasjon skal knyttes tettere sammen 

med arbeidslivet og få mulighet å heve sin kompetanse, vil SIU 

opprettholde dialog med institusjoner som har et etablert sam

arbeid med arbeidslivet gjennom programmet Kompetanse 

pluss. Både institusjoner som tilbyr opplæring og bedrifter som 

ønsker opplæring, vil oppfordres til å delta på kontaktseminarer, 

komme på informasjonsmøter og søke om midler gjennom Eras

mus+. Norge er kommet forholdsvis langt når det gjelder arbeids

rettet kompetanseutvikling og kan derfor bidra med kunnskap 

og erfaringer på europeisk nivå, likevel kan erfaringer fra andre 

land bidra til å øke kvaliteten på opplæringen i Norge. 

 
DELMÅL 4E: BENYTTE PROGRAMMET FOR Å 
BIDRA TIL OMSTILLING, INNOVASJON OG ENTRE-
PRENØRSKAP, GJENNOM SAMARBEID MELLOM 
UTDANNINGSSEKTOREN OG ARBEIDSLIVET  
 

DELMÅL 4F: BENYTTE PROGRAMMET PÅ EN 
MÅTE SOM BIDRAR TIL Å UTVIKLE SAMARBEIDET 
MELLOM UTDANNING OG ARBEIDSLIVET – FOR 
ØKT RELEVANS AV OPPLÆRINGEN/UTDANNINGEN

Erasmus+ har potensial til å bidra til å styrke samarbei

det mellom utdanning og arbeidsliv. En forutsetning er  

å synliggjøre mulighetene for og merverdien av slikt 

samarbeid for utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet. 

Det er også avgjørende å legge til rette for møteplasser 

mellom de to sektorene og løfte frem samsvaret mellom 

nasjonale prioriteringer og prioriteringer i Erasmus+. 

TILTAK: Bidra til å løfte frem temaer som knytter 
 opplæring og arbeidsliv sammen

SIU vil synliggjøre merverdien av samarbeid mellom utdanning og 

arbeidslivet, med særlig vekt på innovasjon og entreprenørskap. 

Også fremmedspråk, teknologi og digitalisering legger til rette 

for bredt sammensatte partnerskap som omfatter arbeidsliv og 

alle utdanningsnivåer. I dette arbeidet vil det være en styrke å 

involvere partene i arbeidslivet.

TILTAK: Bidra til at arbeids- og næringslivet benytter 
programmet til sin fordel

Erasmus+ er et virkemiddel for kompetanseheving og innovasjon 

også utenfor utdanningssektoren. Dette forutsetter dype og 

integrerte samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeids og 

næringsliv der utdanningssektoren også er bidragsyter, gjennom 

for eksempel å tilby kompetanseheving til bedriftens ansatte eller 

å bistå i innovasjonsarbeidet. 

SIU vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for mer integrert 

samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeids og nærings

livet, og synliggjøre innovasjonspotensialet i programmet i og 

utenfor utdanningssektoren.
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