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• Har du erfarenhet om Erasmus+ (eller Nordplus) programmen?

• Ska du söka Erasmus+ (eller Nordplus) stöd 2022?

• Har du använt eTwinning?



Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för allmänbildande 
utbildning och vuxenutbildning

1. Erasmus+ och eTwinning

2. Nordplus: Junior, Nordens språk och Horisontal
https://oph.fi/nordplus

3. Erasmus i skolan
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-i-skolan-erasmus-schools

4. Statsunderstöd för internationalisering inom 
småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning
https://www.oph.fi/sv/understod/statsunderstod-internationalisering-inom-
smabarnspedagogik-och-allmanbildande-utbildning



Erasmus+ programmet

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-
internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027

Erasmus+ för allmänbildande utbildning

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-
internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027/erasmus-
allmanbildande-utbildning

Erasmus+ fokusområdena

https://www.oph.fi/sv/program/fokusomraden-programmen-
erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren

https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027
https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/programmet-erasmus-2021-2027/erasmus-allmanbildande-utbildning
https://www.oph.fi/sv/program/fokusomraden-programmen-erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren




Erasmus+ 2021-2027 

KA1-mobilitet
-Kortvarig mobilitets projekt KA122
(Short-term projects)
-Projekt för ackrediterade 
organisationer KA120 och KA121 
(Accredited projects)

dl. 23.2.2022 kl 13

KA2 –partnerskap
- Småskaliga partnerskap KA210 

(Small Scale Projects)
- Samarbetspartnerskap KA220 

(Partnership Projects)

dl. 23.3.2022 klo 13 (+4.10.22)

Erasmus+ – europeiska 
seminarier och utbildningar

eTwinning



KA1 Erasmus+ mobilitet
Stöd för utbyte och kompetensutvecling (elever och personalen)

Kortvarig mobilitets projekt KA122-SCH (23.2.22 kl 13)
Passar dem som ansöker för första gången, är en liten gräsrotsorganisation eller är en mindre 
organisation och vill genomföra lite färre aktiviteter med lägre budget. 6-18 månader, max 3 KA122-
SCH projekt under 5 år (Erasmus+ 2021-2027). börjar den 1.6.22.-31.12.22

Erasmus+ Ackreditering för allmänbildande KA121-SCH (23.2.22 kl 13)
Till dem som har en Erasmusackreditering. Möjlighet för ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt 
deltagande. Längden 15 månader -möjlighet att förlänga till 24 månader. Börjar den 1.6.22.

SÖK Ackreditering KA120-SCH 19.10.2022 kl 13



Vem kan söka?

KA122-SCH kortvarig projekt

• daghem och förskolor

• grundskolor

• gymnasier

• center för lärande och kompetens inom 
intensifierat och särskilt stöd

• läroanstalter för grundläggande 
konstundervisning

• kommuner: undervisnings- och 
utbildningsanordnare

• andra nationella och regionala organisationer 
inom utbildningsområdet, såsom 
regionförvaltningsverken och närings-, trafik-
och miljöcentralerna

KA120-SCH ackreditering

Konsortium

en grupp av organisationer från samma land som genomför 
mobilitetsverksamhet som en del av en gemensam Erasmusplan.

Enskilda organistaion

• daghem och förskolor

• grundskolor

• gymnasier

• center för intensifierat lärande och kompetens’

• läroanstalter för grundläggande konstundervisning

• kommuner: anordnare av utbildning

• andra nationella eller regionala organisationer inom 
utbildningssektorn såsom regionförvaltingsverken och NTM-
centralerna

Ansökan kan skrivas på svenska



Mobilitetsformer
Personal Elever, Studerande

Deltagare Lärare, skolans ledning, övrig 
personal

Elever och studerande som är 
skrivna i organisationen

Mobilitetsfomer • Jobbskuggning (2–60 
dagar)

• Undervisning utomlands (2–
365 dagar)

• Deltagande i kurs (2–30 
dagar)

• Gruppmobilitet (2–30 dagar, 
minst 2 elever/grupp)

• Kortvarig mobilitet (10–29 
dagar)

• Långvarig mobilitet (30–365 
dagar)

Annan verksamhet • Inbjudna experter (2–60 
dagar)

• Mottagande av 
lärarpraktikanter (10–365 
dagar)

• Förberedande besök inom 
elevmobilitet

• Förberedande besök: i 
undantagsfall kan deltagare 
som deltar i långvarig 
elevmobilitet eller personer 
som är i en svagare ställning än 
andra delta i det förberedande



KA1 Stödbelopp

Beloppet på stödet i euro bestäms med enhetskostnader som räknas ut i ansökan och 
riktas till kostnader för organisering av mobiliteten samt resor och uppehåll.

Några exempel:
• för resor i allmänhet 275–530 €
• levnadskostnader 24–160 €/dag
• förberedande besök 575 €/mobilitet
• kursavgift 80 €/dag, max. 10 dagar
• stöd till organisationen i allmänhet 100–500 €/mobilitet

För gröna resor och inkluderande mobiliteter kan man få högre stöd.



KA2 partnerskapsprojekt

• Samarbete mellan flera olika organisationer

• Projektets resultat måste utveckla allmänbildande utbildning

• ”vem som helst” kan vara med

• Man söker stöd för alla partners i samma ansökningen

• Den koordinerande organisationen är ansvarig för hela stödet
(och delar stödet mellan projektpartnerna)



KA2 partnerskaps projekt

Småskaliga partnerskap
KA210 (Small Scale Projects)

• 23.3.22 OCH 4.10.22 kl 13

• Minst 2 programländer

• 6-12 månader

• 30 000 eller 60 000 €

Börjar 1.9.-31.12.2022 (eller
1.1.-31.8.23)

Samarbetspartnerskap KA220 
(Partnership Projects)

• 23.3.22 kl 13

• Minst 3 programländer (+ 
associate partner)

• 12-36 månader

• 125 000, 250 000 eller 400 
000 €

Börjar 1.9.-31.12.2022



Vor der kamera / kameranäytteleminen. 
Kallion lukio (KA210-SCH 2021)
Kesto 18 kk, 2 partneria (kolme kieltä) 60 000€
Tavoitteet:
• Lyhytelokuva, metodina voimauttava taiteellinen oppimisprosessi
• Kerätään hyviä käytäntöja ja kehitetään Kameranäyttelemisen kurssi 

toteutettavaksi lukiotasolla (Kurssisuunnitelma: monioppiaineinen malli 
teatterin, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistämiseksi). 

• + hiilineutraalit käytännöt kansainvälisessä yhteistyössä (kestävä 
kansainvälisyys).

Aktiviteetit
1. Hankehallinto (aloituskokous, arviointi, päätöskokous ja levitystoiminta ja tiedottaminen -f2f, online)
2. Työpajat opettajille + asiantuntijaluento
3. Työpajat oppilaille (kuvauskäsikirjoitus)
4. Elokuvan filmaus (vierailut Saksssa ja Suomessa) ja ensi-ilta
5. Työaikaa kurssisuunnitelman tekemiseen



Erasmus+ – europeiska 
seminarier och utbildningar

• europeiska seminarier och utbildningar om aktuella ämnen 
(korta 1-3 dagar)

• representanter för organisationer på utbildningsfältet kan 
ansöka till

• i olika länder, under pandemi –webbinarium

Kontaktseminarier, Studiebesök, tematiska seminarier, utbildningar, 
konferenser

https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-europeiska-seminarier-och-
utbildningar



Välkommen till våra webbinarier

oph.fi/kvpalvelutkouluille



Tack! Kiitos!
tytti.voutilainen@oph.fi


