
Erasmus+-uken 

for grunnopplæringen 2020

Velkommen til

EØS-midlane
Ein enkel inngang til internasjonal samarbeid



Plan for i dag

• Om EØS-midlane

• Kva område kan vi samarbeide om?

• Korleis gå fram? 

• Aktive og kommande utlysingar

• Oppsummering og spørsmål



Kroatia

€ 25,5 mil.

Polen

€ 20 mil.

Portugal

€ 3.3 mil.

Romania

€ 12 mil.

Slovenia

€ 10.5 mil.

Slovakia

€ 3 mil.

Tsjekkia

€ 6.5 mil

EØS-midlane = Europeisk 

utdanningssamarbeid 



EØS-midlane og Erasmus+

Skilnadar og likskapar



Frå enkle utdanningssamarbeid…

• Erfaringsutveksling og kompetanseoverføring

• Studiebesøk og jobbskugging

• Mobilitet – ein veg eller gjensidig



…til større prosjektsamarbeid

• Modernisere pensum og utdanningssystem 

• Utvikle innovative læringsmetodar

• Styrke kobling til arbeidslivet 



Kvifor delta?

• Internasjonal erfaring både for ferskingar og veteranar

• Så enkelt eller avansert som du ynskjer

• Utvikle kompetanse i eigen organisasjon

• Bygge på synergiar med Erasmus+

• Bidra til kapasitetsbygging i sentral-Europa



Portugal

Søknadsfrist: 
11. desember 2020

Utdanningsnivå: 
alle

Prioriteringar:
marine & maritime tema 

Aktivitetar:

• Elev- og tilsettmobilitet

• Pensumutvikling

• Intensivkurs og sommarskular

• Bruk av forskingsskip til undervisningsformål

• Utvikle praksisordningar

• Utvikle tverrfaglege studieprogram

• Erfaringsutveksling

• m.m.



Tsjekkia

Planlagt utlysing:
oktober 2020

Utdanningsnivå:
alle

Aktivitetar:

• Elev- og tilsettmobilitet

• Modernisere pensum og utvikle innovative 

læringsmetodar

• Utvikle felles studieprogram og fag

• Fremje ungt entreprenørskap

• m.m.



Slovakia

Planlagt utlysing : 
november 2020

Utdanningsnivå: 
VGS / VET

Prioriteringar:
grøn industri & velferdsteknologi

Aktivitetar:

• Elev- og tilsettmobilitet 

• Utvikle nyskapande praksis innan 

utdanning og læring

• Utvikle felles program

• Opprette og utvikle strategiske partnarskap 

med næringsliv

• Kunnskaps- og erfaringsutveksling

• Utvikle kurs for undervisarar og lærarar

• m.m.



Romania

Planlagt utlysing:
desember 2020

Utdanningsnivå:
alle

Aktivitetar:

• Kvalitetsutvikling av yrkesfagleg pensum

• Studiebesøk til Noreg (VET)

• Bidra til kompetanseheving blant rumenske 

undervisarar, skoleinspektørar, rådgjevarar 

• Vertskap for jobbskygging, studietur, 

seminar eller kurs

• Erfaringsutveksling

• m.m.



Polen

Planlagt utlysing:
januar 2021

Utdanningsnivå:
alle

Aktivitetar:

• Elev- og tilsettmobilitet (VET)

• Utvikling av læreplanar, pensum og 

undervisning på alle nivå

• Kompetanseheving av lærarar på alle nivå

• Erfaringsutveksling

• Studiebesøk til Noreg

• m.m.



Slovenia

Planlagt utlysing:
januar 2021

Utdanningsnivå:
alle

Aktivitetar:

• Utvikling av læreplanar, pensum og 

undervisningsmetodar

• Kompetanseheving av lærarar

• Styrke støtteapparatet for unge 

arbeidsledige

• Erfaringsutveksling

• Studiebesøk til Noreg

• m.m.



Kroatia

Planlagt utlysing:
våren 2021

Utdanningsnivå:
alle

Prioriteringar:
STEM

Aktivitetar:

• Utvikle nye undervisings- og 

læringsmetodar

• Kompetanseheving av lærarar på alle nivå

• Inkluderande undervisning

• m.m.



Yrkesfag og arbeidslivsrelevans

Etablering av gode strukturer mellom opplæring og 

arbeidslivet som kan inkludere praksismobilitet. 

Nye og innovative læringsformer trengs både i 

praktiske og fellesfag for å møte eit samfunn i 

endring. 



Digitalisering

Utvikling av modellar for digital undervisning og 

bruk av digitale verktøy i undervisninga. 

Auka kompetanse på digitalisering er svært 

aktuelt både i norsk skule og i Europa.



Teknologi og STEM-fokus

Samarbeid om å utvikle innovative 

undervisningsmetodar for å gjere realfag meir 

interessant for elevar som ikkje er motiverte.

Grunnskulelærarar aukar kompetansen på 

spelbasert læring og skal ta metoden i bruk. 



Inkluderande undervisning

Utvikle metodar for tilrettelagt undervisning og 

læring for elever med særskilte behov eller 

minoritetsbakgrunn. 

Fleire land har et romani-fokus, men også 

andre utfordringar knytt til inkludering. 



Demokrati og medborgarskap

Samarbeidsprosjekt om elevdemokrati for å 

utvikle kurs i elevinvolvering og medråderett. 

Norsk kompetanse på demokrati og 

medborgarskap i skulen er av interesse for 

fleire samarbeidsland.



Tverrsektorielt samarbeid

I samarbeid med det polske miljøverndepartementet 

øver norske yrkesfagelevar innan skogbruk på å ta i 

bruk ny teknologi.



Korleis gå fram?

• Ta utgangspunkt i eigne satsingsområde

• Vær aktiv - ta initiativ

• Tenk geografi eller fagleg tematikk 

• Bygg på eksisterande relasjonar

• Ta ansvar i søknadsprosessen

• Avklar målsettingane i samarbeidet

• Avklar økonomi og dokumentasjonskrav i prosjektet 

• Ver bevisst kulturskilnadar



Når kjem utlysingane? 

Portugal

Søknadsfrist

11.12.2020

Tsjekkia

Planlagt

Oktober 2020

Slovakia

Planlagt

November

2020

Romania

Planlagt

Desember

2020

Polen

Planlagt

Januar 2021

Slovenia

Planlagt

Januar 2021

Kroatia

Planlagt

Vår 2021

Alle utlysingar: www.diku.no



diku.no

Spørsmål?
eeanorwaygrants@diku.no


