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Erasmus+ er navnet på 
EUs helt nye serie av 
internasjonale 
programmer for 
utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett, som 
har startet i mars i år for 
perioden 2014-2020. 
 
 
EU bruker enorme pengebeløp 
på å fremme samarbeid mellom 
europeiske land. Det nye 
programmet har et samlet 
budsjett på 14,7 milliarder euro.  
 
Bare i 2014 regnes det med at 
det deles ut over 2 mrd. kroner 
til prosjekter. Det er likevel ikke 
så lett å få finansiell støtte til å 
delta i slike programmer, de må 
være meget godt planlagt og 
begrunnet. Søknader om å få 
støtte fra Erasmus+ program 
pleier å være på minst 40 – 50 
sider.  
 
Programmet skal ha stor 
betydning for en mer lik utvikling 
av utdanningssystemene i EU, 
og at utdanningsinstitusjonene i 
større grad vil bidra til å fremme 
innovasjon, entreprenørskap, 
vekst og sysselsetting i tillegg til 
aktiv medborgerskap, 
demokratiutvikling og 
flerkulturell forståelse i Europa. 
 
I Norge er Erasmus+ 
programmene organisert av SIU 
(Senter for internasjonalisering 
av utdanning) i Bergen, og de 
retter seg mot alle 
utdanningsnivå. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erasmus+ tilbys 
 

 for skole og barnehage 

 for fag- og 
yrkesopplæringen  

 for videregående skole 

 for høyere utdanning 

 for voksenopplæringen 

 for ungdomsarbeid 

 for idrett 
 
Prosjekter for videregående 
skoler har tre kategorier:  
 

 Strategiske partnerskap  

 samarbeid for innovasjon og 
«god praksis» 

 Læringsmobilitet/individuell 
mobilitet 

 
Støtte for politikkutvikling og 
reform 
 
Prosjekter i gruppen Strategiske 
partnerskap er ment å støtte 
faglig samarbeid mellom 
videregående skoler i Europa. 
De har som mål å bidra til økt 
kvalitet og relevans i 
utdanningen, og skal omfatte 
aktiviteter som: 
 
1. Utvikling av nye lærings-

metoder og læringsmateriell 
og spredning av disse på en 
god måte 

 
2. Læring av nøkkel-

kompetanser, inkludert 
grunnleggende ferdigheter, 
entreprenørskap, fremmed-
språk og digitale 
ferdigheter.  

 
3. Økt samarbeid mellom 

utdanning, opplæring og 
arbeidsliv 

 
4. Styrke kompetanseutvikling 

for lærere, skoleledere og 
andre ansatte 

 

Varighet på prosjektene må 
være mellom 2 og 3 år, og 
økonomisk støtte kan beløpe 
seg opp til 12 millioner kroner. 
 
Prosjekter i kategorien 
læringsmobilitet er ment å gi 
muligheter til elever, lærere og 
ansatte innen videregående 
opplæring til å dra på 
undervisnings-, opplærings-, 
hospitant- eller praksisopphold 
ved en partnerorganisasjon i 
Europa som kan vare fra 2 
dager til 2 måneder.  
 
Det er mye enklere å få 
finansiell støtte til prosjekter i 
denne kategorien, og 
søknadsskjemaet til mobilitet er 
ganske «kort» - som regel er det 
nok å fylle 5 - 8 sider. Skolen 
kunne kanskje utnytte 
muligheter som ligger her til å 
finansiere en fantastisk 
personaltur?  
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