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Erasmus+ - Bakgrunn

• Verdens største utdanningsprogram

• EU, EØS, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia

• Bye bye UK

• Skal være et svar på felles utfordringer

• Inkludering og mangfold

• Digital omstilling

• Miljø og klima

• Samfunnsdeltakelse

• Retter seg mot 6 sektorer



Erasmus+ bidrar til 
kvalitet gjennom

• Å gi internasjonal erfaring og ny kunnskap til 
ansatte og deltakere gjennom mobilitet

• Utvikling av undervisningsinnhold og 
undervisningsformer og kunnskapsdeling 
gjennom internasjonalt samarbeid

• Utvikling av politikk, regelverk og systemer for 
bedre utdanning og forenkling av mobilitet



Hvem deltar fra 
voksenopplæringen?

• En bred sektor:

• Karriereveiledning, bibliotek, fylker, videregående 
skoler, fengselsundervisning, kommunal 
voksenopplæring, høyere utdanningsinstitusjoner, 
frittstående utdanningsorganisasjoner/stiftelser, 
bedrifter, studieforbund



To relevante tiltak



Mobilitet



Hva får man støtte til?

• Kompetansehevende aktiviteter i utlandet (2-60 dager)

• Ansatte

• Undervisning

• Hospitering (job-shadowing)

• Kurs

• Invitér en ekspert

• Deltakere i voksenopplæringen

• Gruppemobilitet

• Mobilitet enkeltvis

• Man trenger ikke å vite hvor man skal på 
søknadstidspunktet, tildelingen baserer seg på søknadens 
målsetninger



«Entreprenørskap, 
språktrening og 
arbeidsintegrering for 
flyktninger»

Meland kommune

Unikt prosjekt med tverrsektorielt samarbeid med 
Flyktningetjenesten i NAV og Næringsutvikling i Meland.

Bruker Erasmus+ inn i prosjektet for å lære av de som har 
lyktes, blant annet kommuner i Sverige og Tyskland.   



«Digital endring»

Porsgrunn voksenopplæringssenter

Digital kompetanse blir mer og mer sentral i dagens 
samfunn. Porsgrunn voksenopplæringssenter har et 
prosjekt som skal heve den digitale kompetansen hos 
ansatte og deltakere. Det er spesielt viktig for deltakere i 
voksenopplæringen å være bevisst på digitaliseringen, 
både for egen del – men også som forelder. 

Erasmus+-midlene gjør at de ansatte kan hente 
inspirasjon og metoder fra kurs og jobskygging.



Partnerskap



To typer partnerskap

• Småskalapartnerskap

• Mindre, kortere, enklere prosjekter som skal gjøre 
programmet tilgjengelig for flere

• Eksempel: Lage nettverk, Utvikle og 
gjennomføre felles aktiviteter, Dele god praksis

• Sekkebeløp på 30’ eller 60’

• Samarbeidspartnerskap

• Større prosjekter med mål å utvikle innovative 
resultat og aktivt spre disse til et større publikum.

• Eksempel: Utvikling av læringsverktøy, nye 
undervisningsopplegg

• Sekkebeløp på 120’, 250’ eller 400’



«På innbyggernes 
side»
Småskalapartnerskap i Sør-Odal kommune

Ønsker etablere en innbyggerkafe som en del av et større 
fremtidig innbyggertorg.

Gjennom kafeen ønsker de å løfte unge voksne og voksne 
som av forskjellige grunner har havnet utenfor arbeidsliv, 
utdanning og/eller fellesskap. Kommunens ansatte skal lære 
fra denne gruppen hvordan samfunnet kan legge til rette for 
livsmestring og inkludering av alle inn i arbeid og utdanning. 

Utvikler dette konseptet sammen med en institusjon i Ålborg. 



«Learning Skills for Refugees 
and Immigrants with low or no 
educational background»

Samarbeidspartnerskap i regi av Aukra kommune

Så et behov å tilpasse undervisningsoppleggene sine for 
flyktninger/innvandrere med lav eller ingen studiebakgrunn. 

Sammen med partnere i Europa utvikler de et kurs for lærere i 
hvordan undervise denne gruppen samt en håndbok for 
hvordan andre kan holde et tilsvarende kurs. 



Veien videre

• Finn aktuelle søknadsfrister på erasmuspluss.no

• Delta i kontaktseminar

• Informasojnswebinarer

• Snakk med HK-dir: hen



ePlatform for Adult Learning in 
Europe (EPALE)



ePlatform for Adult Learning in Europe



EPALE Norge

epale@hkdir.no



EPALE Norges 
samarbeidsaktører



Funksjoner på EPALE









https://epale.ec.europa.eu/nb



epale@hkdir.no



Flere funksjoner på 
EPALE

• Sette opp egne rom for samarbeid med kolleger

• Debatter

• Erasmus+ space





Hva skjer i EPALE?



Poddskolen

https://epale.ec.europa.eu/nb/content/poddskolen-en-podcast-om-lage-podcast-undervisning






Opptak fra Læring i nord 2021

Om arrangementet i 2022

https://epale.ec.europa.eu/nb/content/laering-i-nord-2021-livslang-laering-i-det-arktiske-norden-se-opptak-fra-konferansen
https://epale.ec.europa.eu/nb/content/laering-i-nord-2022




EPALE Norge frokostseminarer



Takk for meg!
epale@hkdir.no


