
Akkreditering i det nye programmet, 

Anne Gro Skibenes, Seniorrådgiver



I korte trekk

Ny programperiode for Erasmus (2021-2027)

Akkrediteringsmodellen gir organisasjoner mulighet for gjentatt 
deltakelse gjennom hele programperioden uten ny søknad

Årets søknadsfrist for å bli akkreditert er 29. oktober (12:00)



Generelle mål for mobilitet innen 

skolesektoren
• Øke kvaliteten på opplæringen i Europa

• Dele metoder og praksis

• Gjøre opplæringen samfunnsrelevant

• Heve enkeltpersoners nøkkelkompetanser 

• Bidra til European Education Area

• Alle skal få mulighet til mobilitet

• Fremme språkopplæring

• Fremme europeisk identitet og den europeiske 

kulturarven

• Styrke den europeiske dimensjonen i 

opplæringen

• Fremme inkludering, toleranse og demokrati

• Fremme utviklingen av nettverk
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Mobilitetsmuligheter

• Akkrediteringsmodell ligger under Key Action 1: «Mobility for pupils and 

staff in school education»

• Hvilke aktiviteter kan finansieres?

• Jobbskygging og hospiteringsopphold for ansatte

• Kurs og konferanser for ansatte

• Gruppeutveksling for elever (2-30 dager)

• Korttids-mobilitet for elever (individuell – 10-29 dager)

• Langtids-mobilitet for elever (individuell – 30 dager-1 år)

• Invitere eksperter fra utlandet

• Midler til forberedende besøk

• Være vertskap for hospiterende lærerstudenter fra utlandet

Skoleutvekslingspartnerskap 

(KA229) forsvinner!



Hvem kan søke om akkreditering?

• Offentlige og private godkjente barnehager, grunnskoler 

og videregående skoler

• Offentlige og private barnehage- og skoleeiere 

• Andre offentlige organisasjoner aktive innen 

skolesektoren

Søkere må:

• Være aktiv innen skolesektoren, også utenfor rammene for 

Erasmus-programmet

• Ha minimum tre års erfaring fra skolesektoren

• Man kan være akkreditert innen flere sektorer (skole, 

voksenopplæring og fag- og yrkesopplæring), men man 

må da sende inn tilsvarende søknader til hver sektor.

NB! 

Fylkeskommuner, kommuner og 

andre barnehage- og skoleeiere 

kan kun søke som koordinator på 

vegne av et konsortium av skoler 

og/eller barnehager

Det vil trolig bli mulig for en skole 

eller barnehage å ha sin egen 

akkreditering samtidig som en 

deltar som medlem i et 

konsortium. 



Tre forskjellige søknadsprosedyrer

1. Enkeltstående søknad

2. Akkreditert enkeltinstitusjon

3. Akkreditert konsortium



1. Enkeltstående søknad

• Begrenset omfang (30 

mobiliteter) 

• Forenklet søknad 

• 6-12 måneder

• Kan bare søke to ganger i løpet 

av tidsperioden 2021-2027

• Samme aktiviteter



2. Akkreditert enkeltinstitusjon

• Noe større, mer strategisk søknad

• Erasmus Plan: internasjonalisering inn 

i kvalitetsarbeidet

• Blir sertifisert for hele program-

perioden: økt kontinuitet i arbeidet 

med internasjonalisering

• Melder årlig fra om behov. Mulig å 

velge å ikke delta et år

• Tildeling basert på etterspørsel, 

tidligere prestasjoner og program-

prioriteringer. 

• Interimrapporter og revidering av 

Erasmus Plan i løpet av program-

perioden



3. Akkreditert konsortium

• Samme som akkreditert enkeltinstitusjon, men der 

en konsortium-koordinator søker på vegne av 

et antall skoler eller barnehager - medlemmer

• Konsortium-koordinator tar på seg den 

administrative byrden på vegne av medlemmene. 

• Alle ansatte som er tilknyttet konsortiet kan delta i 

aktivitetene - både ansatte hos koordinator og 

medlemmene i konsortiet

• Medlemmene må skrive under på målsetningene i 

koordinatorens Erasmus-plan. 

• Alle medlemmene trenger ikke å være på plass 

når man søker og de kan byttes ut i løpet av 

programperioden.



Søknadens elementer – Erasmus Plan

• Background

✓ Institusjonens kontekst, behov og planer/strategier

• Objectives (1-10 definerte mål)

✓Hvordan skal mobilitet for elever og/eller ansatte bidra til de behov, 

utfordringer og målsetninger som er skissert i Background.

• Activities

✓ Estimere måltall for mobiliteter og deres profil (ikke bindende)

• Quality Standards and Management

✓ Basic principles

✓Good management of mobility activities

✓ Providing quality and support to the participants

✓ Sharing results and knowledge about the programme



Finansiering

• Samme finansieringsmåte som i forrige

programperiode

• Enhetskostnader basert på

• Hvilket land du skal besøke og hvor lenge

du er borte

• Hvor lang din reisevei er

• Hvis du skal på kurs, hvor lenge det varer

• Hvor mange enkeltpersoner institusjonen
sender ut

• Enhetskostnader innebærer at man ikke 

trenger å føre reelle kostnader eller vise 

kvitteringer etc.



Tentativ tidslinje

• Akkreditering:

• Utlysning: Ligger ute

• Søknadsfrist: 29. oktober (12:00)

• Svar på søknad: januar

• Frist for å melde inn mobilitetsbehov: medio 

februar, 2021

• Enkeltstående søknad

• Utlysning: til høsten

• Søknadsfrist: medio februar, 2021



Veien videre

• Søknadsskrivingseminarer i begynnelsen av oktober

• Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker 

veiledning.

Anne Gro Skibenes (anne.skibenes@diku.no / 97175479

Gaelle Bozec (gaelle.bozec@diku.no / 97040211)

• Les mer på våre nettsider.

mailto:anne.skibenes@diku.no
mailto:gaelle.bozec@diku.no
https://diku.no/programmer/erasmus-2021-2027-mobilitet-for-ansatte-i-voksenopplaeringen


diku.no

Takk for oppmerksomheten

henrik.arvidsson@diku.no


