
Program «Erasmus+ uken for grunnopplæringen 2020» 
 

 

 Mandag 12.oktober Tirsdag 13.oktober Onsdag 14.oktober Torsdag 15.oktober Fredag 16.oktober 
09.00 – 
09.45 

Velkommen til Erasmus+ 
uken for 
grunnopplæringen 2020 

Skoleutvekslingspartnerskap 
(KA229) 

 Ein enkel inngang til 

internasjonalt 

utdanningssamarbeid, 

eller større 

prosjektsamarbeid?  

Ja takk, begge deler! 

 

Korona-rapportering i 
Mobility Tool+ 

10.00 – 
10.45 

Elev- og lærlingemobilitet 
i fag- og yrkesopplæringen 
(KA102/KA116) 

Strategiske partnerskap 
(KA201, KA202 og KA204), 
Del 1 
 

 Nordisk/baltisk 
samarbeid gjennom 
Nordplus-programmet 

Først og sist – 
resultatspredning 

11.00 – 
11.45 

Ansattmobilitet innen 
skole/barnehage og 
voksnes læring (KA101 og 
KA104)  

Strategiske partnerskap 
(KA201, KA202 og KA204), 
Del 2 
 

Erasmus (+) 2021-2027 
 

Europass i 

klasserommet 

 

      

13.00 – 
13.45 

Ansattmobilitet innen 
skole/barnehage og 
voksnes læring (KA101 og 
KA104)  

Mobility Tool+ for 
strategiske partnerskap og 
skoleutvekslingspartnerskap 

Digital mobilitet  Folkets spørretime 

14.00 – 
14.45 

Mobility Tool+ for 
mobilitetsprosjekter 

 eTwinning – et verktøy 
for internasjonalisering 
hjemme 

  

Du kan lese mer om webinarene på de neste sidene.  

De som melder seg på Erasmus+-uken [lenke til påmelding] vil få tilsendt program med webinarlenker på epost uken før.  

Relevant for alle Spesifikk målgruppe 



Mandag 12. oktober 

 

Velkommen til Erasmus+ uken for grunnopplæringen 2020 
Tid Mandag 12.oktober kl. 9.00 – 9.45 

Velkommen til Erasmus+-uken for grunnopplæringen 2020! 
Alle norske barnehager, skoler og organisasjoner som deltar i Erasmus+ og legger til rette for mobilitet og internasjonalt samarbeid er viktige brikker 
for økt kvalitet på utdanning og opplæring i Norge og i Europa. Dette vil vi høre mer om i ukens første webinar. Her møter vi blant andre Vidar 
Pedersen, fagdirektør for EU-samarbeid ved Diku, og Lene Oftedal, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, som begge vil bidra til en inspirerende 
start på Erasmus+ uken for grunnopplæringen 2020! 
 

Lenke til webinar  

 

Elev- og lærlingemobilitet i fag- og yrkesopplæringen (KA102/KA116) 
Tid Mandag 12.oktober kl. 10.00 – 10.45 

I dette webinaret står mobilitetsprosjekter for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen i fokus. Diku vil gå gjennom grunnleggende regler 
og retningslinjer samt hva som kan være lurt å tenke på for å få til et godt og veldrevet prosjekt. Passer for prosjekter med oppstart i 2020 samt 
prosjekter som ønsker en oppfriskning av denne kunnskapen. 
 

Relevant for Deltakere med KA102/KA116-prosjekter innvilget i 2020 eller tidligere 

Lenke til webinar  

 

Ansattmobilitet innen skole/barnehage og voksnes læring (KA101 og KA104) – nye prosjekter 
Tid Mandag 12.oktober kl. 11.00 – 11.45 

Dette webinaret vil primært handle om de grunnleggende aspektene ved et mobilitetsprosjekt innen skole- og barnehagesektoren og voksnes læring. 
Hva står egentlig i kontrakten? Hva forplikter vi oss til og hvilken fleksibilitet har vi som deltaker i et Erasmus+ mobilitetsprosjekt?  
 

Relevant for Deltakere med KA101 og KA104 -prosjekter innvilget i 2020 

Lenke til webinar  

 



 

Ansattmobilitet innen skole/barnehage og voksnes læring (KA101 og KA104) – erfarne prosjekter 
Tid Mandag 12.oktober kl. 13.00 – 13.45 

Dette webinaret retter seg mot dere som har et ansattmobilitetsprosjekt som har vært i gang en stund. Vi vil drøfte hva som er lurt å tenke på når man 
er midt i et prosjekt og forberedelser til rapportering vil også bli nevnt. Vi vil også komme inn på situasjonen rundt Covid-19 og de konsekvenser dette 
har for prosjektene.  
 

Relevant for Deltakere med KA101 og KA104 -prosjekter innvilget i 2018 og 2019. 

Lenke til webinar  

 

 

Mobility Tool+ for mobilitetsprosjekter  
Tid Mandag 12.oktober kl. 14.00 – 14.45 

I dette webinaret får du en gjennomgang av grunnleggende funksjonene i prosjektstyringsverktøyet Mobility Tool+. Hvordan registrere mobiliteter? 
Hvordan legge til kontakter? Og hva med budsjett? Passer for deg som har et mobilitetsprosjekt (KA1) og som skal ta i bruk verktøyet for første gang 
eller trenger en oppfriskning på de grunnleggende funksjonene.  
 

Relevant for Alle som har pågående KA1 prosjekter 

Lenke til webinar  

 

 

 

 
 

 

 



Tirsdag 13. oktober 

 

Skoleutvekslingspartnerskap (KA229) 
Tid Tirsdag 13.oktober kl. 09.00 – 09.45 

I dette webinaret står skoleutvekslingspartnerskap i fokus. Diku vil gå gjennom grunnleggende regler og retningslinjer knyttet til kontrakt og 
gjennomføring, samt hva som kan være lurt å tenke på for å få til et godt og veldrevet prosjekt. Vi vil også komme inn på situasjonen rundt Covid-19 og 
de konsekvenser dette har for prosjektene.  
 

Relevant for Deltakere med KA229-prosjekter 

Lenke til webinar  

 

Strategiske partnerskap (KA201, KA202 og KA204), Del 1 Hvordan drive et strategisk partnerskap? 
Tid Tirsdag 13.oktober kl. 10.00 – 10.45 

I dette innledende webinaret om strategiske partnerskap vil vi sammen gå gjennom hva det vil si å drive et strategisk partnerskap. Hva er lurt å tenke 
på? Hvilke fallgruver finnes, og hva skal til for at et prosjekt av denne størrelsen skal bli vellykket. 
 

Relevant for Alle som har fått innvilget et KA201-, KA202- eller KA204-partnerskap i år, eller for dere som ønsker å friske opp minnet fra 
i fjor. 

Lenke til webinar  

 

Strategiske partnerskap (KA201, KA202 og KA204), Del 2 Økonomistyring 
Tid Tirsdag 13.oktober kl. 11.00 – 11.45 

I dette andre webinaret som omhandler strategiske partnerskap vil Diku rette søkelyset på økonomistyringen i et strategisk partnerskap. Vi vil se på de 
ulike budsjettpostene, hva som genererer hvilke satser, og hvor du kan registrere faktiske kostnader. Vi vil se på overføringsregler mellom budsjettposter 
og krav til dokumentasjon. Vi vil også komme inn på hvordan Covid-19 har satt sine spor i regelverket.  
 

Relevant for Alle som har fått innvilget et KA201-, KA202- eller KA204-partnerskap i år, eller for dere som ønsker å friske opp minnet fra 
i fjor. Du kan gjerne ta med en økonomimedarbeider hvis du har anledning. 

Lenke til webinar  



 

Mobility Tool+ for strategiske partnerskap og skoleutvekslingspartnerskap 
Tid Tirsdag 13.oktober kl. 13.00 – 13.45 

 I denne sesjonen går vi gjennom de grunnleggende funksjonene i Mobility Tool+ for strategiske partnerskap. Hvordan registrerer man aktiviteter og 
hvem har egentlig tilgang? Disse, og andre ofte stilte spørsmål vil bli besvart i denne sesjonen. 
 

Relevant for Alle som har pågående KA2-prosjekter 

Lenke til webinar  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onsdag 14. oktober 

 

Erasmus (+) 2021-2027 
Tid Onsdag 14.oktober kl. 11.00 – 11.45 

Et nytt Erasmus-program står på trappene og i dette webinaret vil vi se litt på hvordan det nye programmet ser ut. Hva er de store nyhetene og hvilke 
muligheter vil bestå? Vi har også med oss Ragnhild Solvi Berg, Dikus representant ved Kunnskapskontoret i Brussel, som vil orientere om status for det 
nye programmet og hvordan Erasmus+ svarer på sentrale utfordringer i Europa i dag. Hun vil også fortelle litt om hvordan Kunnskapskontoret jobber 
opp mot EU og norsk sektor.  
 

Lenke til webinar  

 

Digital mobilitet 
Tid Onsdag 14.oktober kl. 13.00 – 13.45 

De siste månedene har tvunget oss alle å tenke nytt. Selv om digitalt samarbeid lenge har vært en del av internasjonalt samarbeid, blir dette stadig mer 
aktualisert. Dette webinaret passer alle som vil utforske digitalt samarbeid i en internasjonal kontekst.  
 

Lenke til webinar  

 

 

eTwinning – et verktøy for internasjonalisering hjemme 
Tid Onsdag 14.oktober kl. 14.00 – 14.45 

Et kjapt dykk i eTwinning som viser hvordan verktøyet kan brukes og belyser hvilke muligheter det gir for digitalt, internasjonalt samarbeid i 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Det er en stor fordel for deg som ønsker å delta på dette webinaret at du er registrert i eTwinning på 
forhånd. Dette gjør du enkelt på https://www.etwinning.net/no/pub/index.htm.  
 

Lenke til webinar  

https://www.etwinning.net/no/pub/index.htm


 

Torsdag 15. oktober 

 

Ein enkel inngang til internasjonalt utdanningssamarbeid, eller større prosjektsamarbeid?  
Ja takk, begge deler! 
Tid Torsdag 15.oktober kl. 09.00 – 09.45 

Har din skule fått tildeling gjennom Erasmus+, og har kapasitet til meir? Har skulen din erfaring med internasjonale prosjekt og er klar for å inkludere 
fleire aktivitetar for både elevar og tilsette? Føretrekkjer de å samarbeide med eit land om gangen? Ynskjer skulen din å bidra til å betre kvaliteten på 
utdanningssystema i sentral-Europa? Vi presenterer EØS-midlane og kommande utlysingar relevante for norske skular (frå grunnskule til 
vidaregåande). 
 

Lenke til webinar  

 

Nordisk/baltisk samarbeid gjennom Nordplus-programmet 
Tid Torsdag 15.oktober kl. 10.00 – 10.45 

Nordplus-programmet legger til rette for mobilitet og samarbeid i de nordiske og baltiske landene. I dette webinaret vil du få informasjon om 
målsetningene i Nordplus programmet og hvilke muligheter programmet gir for norske skoler og organisasjoner.  
 

Lenke til webinar  

 

Europass i klasserommet 

Tid Torsdag 15.oktober kl. 11.00 – 11.45 

Europass er en digital verktøykasse man kan bruke for å dokumentere kompetanse og ferdigheter på tvers av Europa. I dette webinaret vil du lære mer 

om hvordan du kan bruke Europass i internasjonalt samarbeid og hvilke muligheter det gir - både for elever, studenter og kanskje til og med deg selv. 

Du vil også bli kjent med den splitter nye Europass-portalen som kan brukes blant annet til å beskrive ferdigheter, finne jobber og læringsmuligheter, 

opprette CV og følgebrev og holde orden på søknader. Den nye portalen kan også brukes i arbeidet med utvelgelse og forberedelse av elever. 

Lenke til webinar  



Fredag 16. oktober 

 

Korona-rapportering i Mobility Tool+ 
Tid Fredag 16.oktober kl. 09.00 – 09.45 

 
I dette webinaret vil du få en gjennomgang av hvordan man skal gå frem når aktiviteter i ditt prosjekt er rammet av restriksjonene knyttet til Covid-19. 
Hva er Force Majeure og hvordan skal jeg melde dette inn? Hvordan rapportere i Mobility Tool? Dette webinaret er relevant for både mobilitetsprosjekter 
og strategiske partnerskap. 
 

Relevant for Alle som har pågående Erasmus+ prosjekter 

Lenke til webinar  

 

Først og sist – resultatspredning 
Tid Fredag 16.oktober kl. 10.00 – 10.45 

Det er forventet at prosjekter som får støtte i Erasmus+ skal jobbe systematisk med spredning av prosjektresultater for å oppnå effekt utenfor eget 
prosjekt. I dette webinaret skal vi snakker om hva som menes med resultatspredning og hvilke forventninger som stilles til prosjektene. Vi skal også se 
på hvordan man kan systematisere og planlegge spredningsarbeidet. 
 

Lenke til webinar  

 

Folkets spørretime 
Tid Fredag 16.oktober kl. 11.00 – 11.45 

 
Vi vil sende ut elever, hvordan skal vi gå frem? Er det sant at man bare kan ha ett prosjekt om gang samtidig? Hvordan finner jeg egentlig en partner? Og 
hva er forskjellen mellom akkreditering og enkeltstående søknad i den nye perioden? Ingen spørsmål for små, ingen for store, når Diku-ansatte stiller 
opp på Folkets spørretime som en avslutning på Erasmus+ uken for grunnopplæringen. Du trenger ikke sende inn spørsmål på forhånd, bare møt opp, 
og spør i vei.  

Lenke til webinar  

 


