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Plan for i dag

1. Forventninger til 

prosjektene

2. Beste praksis

3. Praktisk arbeid –

Formulerer en 

arbeidspakke



Effekten av aktiviteten og dets resultater på 

folk, praksis, organisasjoner og systemer



Anvendelse og bærekraft 

• Fortsatt bruk av resultatene etter 

prosjektperioden

• Implementering i organisasjonens 

strukturer

• Kommersialisering, «mainstreaming», 

akkreditering 



Spredning av resultater

- Viktig for impact og bærekraft

- Bred og målrettet spredning av 

resultat

- Hvem, hva, hvordan, til hvem 

og hvor? 

- Spredningspartner? 
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Typer resultat 

• Outputs vs outcomes

• Results should be developed in such a 

way that they can be tailored to the needs 

of others; transferred to new areas; 

sustained after the funding period has 

finished; or used to influence future policy 

and practice. 
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Resultat Spredning Anvendelse Impact



En konkret 

(kommunikasjons)plan

• Mål

• Målgrupper

• Budskap

• Kanaler

• Aktivitetsplan

• Evaluering

• Hvorfor

• Hvem

• Hva

• Hvor

• Når

• Hvordan



Nøkkelkanaler

Nettside Sosiale 
medier

Mediearbeid Nettverk og 
møteplasser



#godstemning 

#learning4life



Verdens første 

sykkelsti-utdanning



Teknologi i tet



Utdanning i verden



Gruppearbeid



Resultat

• 5 min - Individuell refleksjon.

• Ta utgangspunkt i eget prosjekt, og noter ønskede resultater i 

prosjektet

• 20 min

• Gruppen blir enig om tre prosjektresultater å jobbe videre med i 

fellesskap. Vi anbefaler å velge tre ulike typer resultat og nivå, 

med ulike ambisjoner. For eksempel: Kunnskap om nytt fagfelt, 

utvikle konkret ny undervisningsmetodikk, utvikle nytt fag/ny 

utdanning.



Målgruppe

• 15 min

• Hvem kan ha interesse av arbeidet i prosjektet? Ta 

utgangspunkt i aktuell organisasjon, region eller fagområde. 

Inkluder gjerne internasjonale fagmiljø som kan være relevant. 

Tenk stort!



Kanal

• 15 min

• Hvilke kanaler kan du bruke for å nå målgruppene? Kanaler kan 

også være nettverk, faggrupper, sosiale medier (med relevante 

følgere). Bruk gjerne etablerte kanaler, heller enn å opprette 

nye.



Aktivitet

• 15 min

• Hvordan skal du bruke kanalene nevnt over for å nå 

målgruppen(e) du har definert? Eksempler (vær gjerne mer 

spesifikk enn dette):

• Produsere video som deles i valgte kanaler

• Presentere på relevante konferanser/seminar

• Bruke eksisterende lærermøter på skolen til dele erfaring om ny 

metodikk

• Her kan du eventuelt også beskrive hvordan du vil måle at du 

oppnår dette.



Impact

• 15 min

• Hva tror du effekten av aktivitetene vil være, i egen 

prosjektorganisasjon og på målgruppene? Tenk bruk av 

resultatene og effekten av bruk utover deltagerne i eget 

prosjekt. Igjen: Tenk stort!



Oppsummering



diku.no

Spørmål?



Gi oss din tilbakemelding



diku.no

Synliggjøring av Erasmus+
Kommunikasjonsplan høsten 2019



Bakgrunn

• Frem mot ny programperiode i Erasmus+ ønsker vi å 

synliggjøre effektene og betydningen av 

programmet. 

• Vi gjennomfører ulike kommunikasjonstiltak i løpet av 

høsten 2019. 

• Men vi ønsker også hjelp fra dere. 



Resultatformidling

• Gode resultater? 

• Få ting i avisen 

• Bruk sosiale medier 

• Bruk nettverket ditt – del og inspirer andre til å delta! 



Huskeliste

• Bruk logoen! 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/promotional_en

• Sosiale medier: #erasmuspluss

• Spørsmål/tips? Ta kontakt: erasmus@diku.no

• Lykke til og god lunsj! 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/promotional_en
mailto:erasmus@diku.no

