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Erasmus+

• Erasmus+ is the EU's programme

to support education, training, 

youth and sport in Europe. Its 

budget of €14.7 billion will provide 

opportunities for over 4 million 

Europeans to study, train, and 

gain experience abroad



Mål med Erasmus+

• Bidra til strategien «Europa 2020»

• Bidra til måloppnåelse med «ET 2020»

Problemstillinger:

• Arbeidsledighet

• Fremme voksenopplæring

• Demokrati

• Innovasjon

• Frafall i skolen

• Fremme samarbeid



Generelle mål for Mobilitet innen 

fag- og yrkesopplæringen

• Øke kvaliteten på utdanningen i Europa

• Styrke nøkkelkompetanse og tverrfaglige ferdigheter, 

spesielt språk. 

• Støtte utvikling av ferdigheter som dekker behov i 

nåværende og i et fremtidig i arbeidsmarked.

• Dele metoder og praksis 

• Bidra til European Education Area

• Øke kvaliteten på mobilitetsprosjekter gjennom 

internasjonaliseringsstrategier og nettverksbygging. 

• Mobilitet skal være en realistisk mulighet for alle 

elever

• Styrke den europeiske dimensjonen i undervisningen

• Fremme inkludering, toleranse, demokrati

• Kulturforståelse

• Fremme utviklingen av profesjonelle nettverk
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Aktiviteter innenfor mobilitet

• 2 uker – 3 måneder (short term)

• 3 måneder – 1 år (long term)

- Arbeidspraksis i bedrift

• Kursing (ansatte og elever)

• Yrkeskonkurranser

• Undervisningsopphold (teachers in training)

• Invitere eksperter til egen institusjon 

• Forberedende besøk



Kunnskapspolitiske mål for 

internasjonalisering

• Utvikle norsk utdanning for å fremme global 

konkurransedyktighet. Fremme relevant 

utdanning av høy kvalitet med 

samfunnsborgere og arbeidstakere med 

internasjonal kunnskap og erfaring for å 

kunne delta i et mer internasjonalt påvirket 

samfunn. Departementet vil arbeide for at 

den internasjonale, flerkulturelle og globale 

siden i større grad kan avspeiles og bli 

integrert i både faglig og pedagogisk 

utvikling i norsk utdanning i tiden fremover. 

(St.meld. nr. 14 2008-2009)



Ny programperiode i Erasmus+

• 2021 – 2027

• Søknad om akkreditering

• Enklere tilgang på midler

• Flere muligheter

• Digitalisering og bærekraft 

Kontakt: Ole-Johan Berge, ole.berge@diku.no

Diku.no

mailto:ole.berge@diku.no


Internasjonalisering via Erasmus
Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning



Fagskolen Kristiania – in short

• Fagskolen Kristiania (FK) sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilby 
høyere yrkesfaglig utdanning etterspurt av yrkeslivet. 

• FK skal bidra til en sterk, moderne og bærekraftig fagskolesektor 
gjennom innovasjon og verdiskaping til beste for samfunnet. 

• FK er eid av stiftelsen Ernst G. Mortensens Stiftelse, som også eier 
Høyskolen Kristiania. Totalt har høyskolen og fagskolen drøye 15 000 
studenter årlig, inkludert 4 000 nettstudenter, og hvorav fagskolen har 
ca 1700 studenter. 

• FK tilbyr 16 ulike fagskolestudier med ett og toårig varighet, 
henholdsvis: Prosjektledelse, Produksjonsledelse for Film & TV, Music 
Business, Frontend utvikling, Design thinking i praksis, Digital 
innholdsproduksjon, og følgende toårige studier: 3D & Animasjon, 
Frontend-utvikling, Film, Grafisk design, Illustrasjon, 
Interaksjonsdesign, Interiør, Musikkdesign, Reklame og 
merkekommunikasjon, Spillutvikling, App programmering, 
Produktdesign. 

• Fagskolen Kristiania har to campus, en i Oslo og en i Bergen, i tillegg 
til nett.

Internasjonalisering



Hvorfor internasjonalisering og Erasmus

• Fagskolen Kristiania skal svare på arbeidslivets behov for 
kompetanse 

• Relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag er avgjørende, 
internasjonale perspektiver likeså. 

• Studiene må ha et design som sikrer gjennomføring og 
yrkesrelevans. Det samme gjelder behovet for et 
kvalitetssikringssystem med gode prosesser. 

• Internasjonal benchmarking er svært nyttig i dette arbeidet, 
der støtte til å gjennomføre både mobilitet og tverrfaglige 
prosjekter over landegrenser er av uvurderlig betydning. 

• Dette er også sentralt i forhold til å bygge og bevare et system 
og kultur som fremmer innovasjon og kompetanseutvikling. 

• Det å lære av toneangivende bedrifter, organisasjoner eller 
utdanningsinstitusjoner internasjonalt vil gi input på effektiv og 
hensiktsmessig drift av studieløp og tjenester.

Internasjonalisering



Erasmus som verktøy for internasjonalisering

• Fagskolen Kristiania må være synlig for å 
opprettholde et bredt utdanningsvalg 

• Fagskolen er eid av en privat stiftelse og er således 
avhengig av et studentantall av et visst volum, både totalt 
og for hver campus, samt innenfor hvert studium og 
kull/klasse. Dette vil alltid være en hovedutfordring for en 
privat institusjon. 

• Her er også internasjonalt nettverk, muligheter for 
mobilitet og prosjekter i andre land verdifulle tilskudd til å 
opprettholde attraktivitet i markedet. 

• Parallelt skal fagskolen oppfylle stiftelsens 
hovedmålsetning om å tilby utdanning til alle, uavhengig 
av sosial status, bosted og inntekt.

Internasjonalisering



Erasmus+ mobilitet via EU prosjekt KA102

• Muligheter

• Både mobilitet og praksisopphold

• Opprettholde og opparbeide internasjonale partner samarbeid

• Utfordringer

• Systematikk og søknadsfrister

• Midler som ikke nødvendigvis dekker alle tilknyttede kostnader

• Oppgaver

• Tverrfaglighet og involvering

• Tilpasning og justering av leksjon- og studieplaner

• Mobilitetene

• Klargjøring, design, og informasjon

• Praktiske forhold og oppfølging før, under og etter utenlandsopphold

Internasjonalisering



Internasjonalisering

Ta kontakt ved spørsmål:

Fagstab og administrasjon:

axel.eikner@kristiania.no

Studenter:

utveksling@kristiania.no



ECHE og mobilitetsprosjekt

Muligheter innenfor 

høyere utdanning



Erasmus Charter for Høyere 

utdanning (ECHE)

• Institusjonene må ha ECHE for å kunne søke om midler innenfor 

mobilitetsprosjekter eller partnerskapsprosjekter i høyere utdanning.

• ECHE er et kvalitetsrammeverk som

• inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å 

overholde knyttet til prosjektadministrasjon. Charteret inneholder også en rekke 

spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et 

mobilitetsopphold.

• bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på 

at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for 

modernisering og internasjonalisering.



Eksempler på ECHE-prinsipper

• Ingen studieavgift 

• Publisering av emnekatalog på engelsk i god tid

• ECTS som vekting

• Synliggjør Erasmus+ programmet på institusjonen

• Inkludering og like muligheter for alle

• Implementere digitale systemer som forenkler administrative 

prosesser knyttet til mobilitet

• Promotere miljøvennlig praksis

• Oppfordre til samfunnsengasjement



Hvorfor ECHE?

• Muliggjør samarbeid med partnerinstitusjoner i Europa som 

krever Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

• Søke om midler i mobilitetsprosjekter i høyere utdanning:

• 26-mnd.-prosjekter, utlysning hver år 

• Studie- og praksismobilitet for studenter

• 2 til 12 mnd.

• Mulighet for praksis etter endt grad.

• Undervisnings-/opplæringsmobilitet for ansatte

• fra 2 dager til 2 mnd.

• Muligheter utenfor Europa

• Internasjonal dimensjon i Europeisk mobilitet

• Global mobilitet: Partnerland



ECHE søknad 2021

• Utlysning for ECHE 2021: Publiseres på kommisjonens nettside

• Søknaden går direkte til kommisjonen og blir evaluert av EACEA (Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency), ikke Diku

• Institusjoner får beskjed om resultat direkte fra kommisjonen.

• Monitorering av ECHE-implementering utføres av Diku i løpet av 

programperioden 2021-2027

• Det tar i praksis ett år fra institusjonen søker ECHE til institusjonen kan søke om 

prosjektmidler innen høyere utdanning. 



erasmus@diku.no

Spørsmål til E+ høyere utdanning:



Anne Hunderi

Samarbeidsprosjekt i det nye 

Erasmus+ programmet



Kva er europeiske 

samarbeidsprosjekt?

• Ganske likt prosjektarbeid 

lokalt/nasjonalt

• Skal løyse ei utfordring

• Har budsjett, samarbeidspartnarar, 

aktivitetar, gjennomføringsplan, 

plan for informasjon og korleis 

resultatet skal brukast

……og kva er anleis?



Krav til denne typen 

samarbeid

• Bruke digitalt søknadsskjema og 

rapporteringsskjema

• Krav til samansetning av 

partnarskap – tal på partnarar, type 

partnarar, medlemsland

• Tema skal vere relevant for fag- og 

yrkesopplæringa

• Lengde og budsjett kan vere

predefinerte



Tema innanfor prosjektsamarbeid I

• Utforske korleis ein kan bruke viritual reality i 

undervisninga

• korleis inkludere av elevar med Asberger syndrom i 

praksisretta undervisning

• utvikling og bruk av tekniske verkemiddel i 

omsorgsektoren – lære helsefagarbeidaren å bruke 

tekniske hjelpemiddel og utvikle hjelpemiddel i TIP-

fag



Tema innanfor prosjektsamarbeid II

• Erfaringsutveksling og utvikling av læremateriell for 

dyrking av tang

• Utvikle opplæringsmodular innanfor design,  

bygging og vedlikehald av  mountainbike stiar

• Utvikle læringsverktøy og praksis innanfor

entreprenørskap i økologisk jordbruk

• GENERELT: utvikling av nye 

modular/læringsmateriale, yrkesretting av fag, 

erfaringsutveksling, digitalisering, 

entreprenørskap, auka gjennomføring



Korleis arbeider prosjekta saman

• Møter mellom samarbeidspartnarar

• Utvikling av læremateriale

• Testing 

• Innkjøp eksperthjelp 

• Gjennomgang fagområde, følgeforsking, analyser

• Hospitering, kursing, utvekslingar tilsette/ 

elevar/studentar/lærlingar, 

• Nye samarbeid med andre/nye aktørar slik som 

universitet, NGO’ar, verksemder, offentlege aktørar



Tre typar

samarbeidsprosjekt 

1. ‘small-scale projects’

2. ‘cooperation’ projects

3. større innovasjonsprosjekt



Small-scale partnerships

• Minimum 2 partnarar

• Kan vere lokalt

• Varigheit 6-24 mnd

Døme på prosjekt:

Mål: betre språkopplæring i yrkesfag

Middel: workshop med erfaringsutveksling

Resultat: 40 deltakarar frå minimum 4 land 

deltek i workshop og deler sine erfaringar



Cooperation partnerships

Krav:

• Min. tre partnarar frå tre ulike land

• Maks 20% av budsjett til 

prosjektadministrasjon

• Må inkludere ‘arbeidspakkar – dvs. 

oversikt over prosjektaktivitetar og 

budsjettfordeling mellom partnarar

• Kan vere erfaringsutvekslings-

prosjekt eller innovasjonsprosjekt

• Indikatorar, relevans, analyse



Døme Cooperation partnerships

Utfordring: ingen/lite 

opplæringsmateriell i dyrking av nye 

sjørelaterte artar slik som tang og 

tare

Mål: utvikle læringsmodul innanfor

denne typen artar

Aktivitetar: erfaringsutveksling, 

studiebesøk, hospitering, utvikling av 

undervisningsmateriell



Større innovasjonsprosjekt (drifta direkte av EU)

1. Centres of Excellence in VET 

2. Innvation partnerships

• Meir fokus på samarbeid mellom 

næringsliv, utdanning på alle nivå, 

regionale aktørar, 

kompetansemiljø, partane i 

arbeidslivet 

• Store budsjett: 7- 40 millionar



COVE – Platforms of Centres 

of Excellence in VET

• John B. Stav - NTNU

• Guri Kunna vgs på Frøya



Blue Region Initatives for Development, Growth, 

Employability and Skills in the farming of finfish

(BRIDGES)
• 40 millioner til Trøndelag fylkeskommune 

(Guri Kunna vgs initiativtaker og pådriver)

• Tolv partnere i fire nordiske land står bak 

søknaden

• Fokus på oppdrettsnæringa

• Platforms of Centres of Vocational Excellence

(CoVe)

• Kun sju prosjekt får støtte i år – historisk for  

internasjonalisering innan fag- og 

yrkesopplæringa i Norge



SØKNADSBELØP/BUDSJETT

Midlar kan gå til:

prosjektadministrasjon, partnarmøter, 

seminar, kurs, arbeid, utveksling, 

overnatting, materiell, reiser, utstyr

Søknadsbeløp:

• Small-scale projects: euro 30-

60.000

• Cooperation projects: euro 100-

450.000

• Cove/Innovasjonsprosjekt: 1-4 mill

euro



diku.no

Spørsmål?
• Mobilitet, Fag- og yrkesopplæring: Ole-Johan Berge

• Strategiske Partnerskap, Fag- og yrkesopplæring: Anne Hunderi

• Mobilitet, Høyere Utdanning: Eilin Sandsmark


