
E-brev till kontaktpersoner för KA121-SCH-projekt 3.11.2021  

Ämne: Infobrev för Erasmus+ KA121-projekt 1/2021 

Här får du ett infobrev om samordning av ert ackrediterade Erasmus+ KA121-projekt. I vår 

projekthandledning har vi brukat skicka infobrev till kontaktpersonerna för KA1-projekt, där vi har berättat 

om sådant som är aktuellt gällande understödet.  

Nyhetsbrevet kommer att översättas till svenska och kommer senare att skickas till svenskspråkiga projekt. 

Webbplatsen för KA121-SCH-projekt kommer att publiceras på svenska inom kort: 

https://www.oph.fi/sv/program/till-deltagare-i-ackrediterade-mobilitetsprojekt-ka121-sch  

Under hela understödsperioden ordnar vi olika webbinarier om administration av KA121-SCH-projekt. Det 

första gemensamma webbinariet ordnades den 1 oktober 2021, och en presentation från det finns på 

adressen https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Erasmus%2B%20KA121-

SCH%20Liikkuvuushankkeen%20sopimus-%20ja%20talousasiat%2C%20koulutus%201.10.2021.pdf  

• Observera att covid-19-tester kan täckas som exceptionella kostnader och ersätts till 100 procent. 

Exceptionella kostnader kräver verifikat.  

Redan i våras önskade ni en gemensam plattform för ackrediterade projekt där man skulle kunna utbyta 

erfarenheter. Vi har nu skapat en Howspace-plattform för er, och under slutet av året kommer vi att testa 

hur den fungerar för att dela erfarenheter. Du kan ansluta dig till Howspace genom att skicka en begäran 

om det till Webropol-adressen nedan. Flera personer från ert projekt kan ansluta sig till plattformen, så 

dela denna länk med alla berörda. Om ni vill veta mer om den nya plattformen kan ni gärna i mån av 

möjlighet delta i vårt lanseringstillfälle för Howspace, där vi även kan diskutera aktuella frågor.  

• Begäran om anslutning till Howspace-plattformen: https://link.webropol.com/s/liittymispyynto  

• Så öppnar du Howspace-plattformen: När du har skickat begäran om anslutning kan du logga in i 

plattformen som heter ”Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen akkreditoidut” på adressen 

https://erasmus-yleissivistavan-koulutuksen-akkreditoidut-

2021.in.howspace.com/?path=%2Fetusivu  

• Howspace-lanseringen ordnas tisdagen den 16 november kl. 15–16 Klicka här för att ansluta dig till 

mötet 

Redan före Howspace-tillställningen ordnas en workshop om mobilitetsintyget Europass, som det lönar sig 

att delta i i synnerhet om ni har elev- och studerandemobilitet. Mobilitetsintyget kan dock användas även i 

personalmobilitet. Europass är ett europeiskt dokument som synliggör de lärdomar och erfarenheter som 

man skaffat sig genom mobilitet. Det är därför betydelsefullt i synnerhet för elever och studerande.  

• Europass-workshop den 10 november 2021 kl. 12.00–14.00, mer information och 

förhandsanmälan https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/tyopaja-europassin-

liikkuvuustodistuksesta-10112021  

o Programmet är indelat i två delar. Den första delen gäller användningen av 

mobilitetsintyget och passar särskilt dem som ska ta eller nyligen har tagit mobilitetsintyget 

i bruk. 

o I workshoppens andra del diskuteras hur Europass-tjänsterna kan användas vid 

läroanstalter och som stöd för elever och studerande som deltar i mobilitet, utvecklingen 

av mobilitetsintyget samt andra allmänna teman.  
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Vi kommer att ordna fler webbinarier som stöder er projektadministration, och vi meddelar om dem per e-

post. Webbinarierna och all vår handledning finns på vår webbplats 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch  

BIDRAGSAVTAL 

Avtalet har skickats till ert projekts lagliga representant för elektronisk underskrift. Du får det elektroniskt 

undertecknade avtalet per e-post, när det har undertecknats av ert projekts lagliga representant och en 

representant för Utbildningsstyrelsen. Läs noggrant igenom avtalets innehåll och spara det i er 

projektmapp och på andra nödvändiga ställen inom er organisation.  

 

BIDRAGET BETALAS TILL UTBILDNINGSANORDNARENS KONTO 

Stödet betalas till det konto som ni uppgett på blanketten för bankuppgifter. Med bidragsavtalet kan du 

visa utbildnings-/undervisningsanordnaren vilket stödbelopp ni har beviljats. Ge alltså arbetsgivaren en 

kopia av avtalet. 

Efter att avtalet undertecknats betalas den första stödraten på 80 procent så snabbt som möjligt, men det 

kan ta några veckor innan betalningen syns på utbildningsanordnarens bankkonto.  

LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT 

Det beviljade bidraget anges i artikel I.3 i avtalet. En del projekt får bidrag också för utgiftsklasser som 

baserar sig på verkliga utgifter, dvs. inkluderingsstöd till deltagare, dyra resekostnader eller exceptionella 

kostnader. Mer information om er mobilitetsplan finns i er ansökan. Avtalet anger också vilka kostnader 

som godkänns och era skyldigheter i projektet.  

Observera bilaga II till avtalet, där det står: ”During project implementation, the beneficiary can make 

changes to the indicative targets without requesting an amendment to the grant agreement. However, the 

beneficiary must always prioritise those targets that have been marked with priority status at budget 

allocation stage. Targets for accompanying persons and preparatory visits are the lowest priority. At the 

final report stage, the beneficiary will explain any changes that took place during implementation. These 

explanations will be evaluated as part of the final report assessment, as described in Annex III. Funds 

approved for inclusion support for participants cannot be used for a different purpose, unless the change 

has been approved by the National Agency.” 

Ackrediterade projekt kan ändra bidragssumman på två olika sätt. Observera att den nationella byrån inte 

ännu har en blankett för detta, som man skulle kunna använda för att göra ändringar, men en sådan är 

under beredning.   

• Om den nationella byrån får tilläggsmedel att rikta till bidragstagare som ackrediterats på nytt och 

under förutsättning att förmånstagarens Erasmus+-rapportering och de uppgifter som lämnats in 

via administrationsverktyget visar att förmånstagaren kan ordna mer mobilitetsverksamhet. 

• Fram till slutet av den period på 12 månader som följer efter inledandet av projektet kan 

förmånstagaren göra motiverade begäranden om tilläggsmedel för exceptionella kostnader och 

inkluderingsstöd för deltagare, om dessa tilläggsbehov inte kan täckas genom att överföra medel 

inom det befintliga bidragsbeloppet utan att det har en negativ inverkan på uppnåendet av de mål 

som anges i bilaga II. 

BILAGOR TILL AVTALET 

Avtalsbilagorna är verktyg för flera olika skeden av projektarbetet. Information om avtalsbilagorna finns på 

vår webbplats https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch  

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch


Bland avtalsbilagorna som laddats upp på webbplatsen finns också mallar för stipendieavtal mellan 

förmånstagaren och deltagaren, en learning agreement-mall för individuell mobilitet, en mall för 

deltagandeintyg, en learning programme-blankettmall för gruppmobilitet samt en blankett för avtal om 

program för inbjudna experter.  

 

Det finns möjlighet till många olika slag av mobilitet inom ett projekt, och därför finns olika dokument. För 

att underlätta kan du se i nedanstående tabell om ni behöver ingå ett learning agreement med deltagarna i 

mobiliteten, om det behövs ett intyg över mobiliteten samt om det nya administrationssystemet skickar en 

deltagarrapport för personen som deltar i mobiliteten att fylla i.  

 

PROJEKTUPPFÖLJNINGEN OCH RAPPORTERINGEN SKER PÅ EN NY PLATTFORM 

Verktyget för rapportering och administration förnyas under den nya Erasmus+-programperioden. 

Projekten och kontaktpersonerna informeras om det nya rapporteringssystemet på denna webbplats och 

per e-post genast när det är klart, vilket det torde vara kring årsskiftet. Vi ordnar utbildning i användningen 

av systemet genom webbinarier när det har tagits i bruk.  I detta skede kan vi informera dig om att du ska 

registrera alla mobilitetsperioder i det rapporterings- och administrationsverktyg som upprätthålls av 

kommissionen. Rapporterings- och administrationsverktyget skickar sedan efter mobilitetsperioden en 

deltagarrapport för deltagaren att fylla i. Med hjälp av plattformen kan du också följa verksamheten i 

projektet och bidragsbudgeten för olika utgiftsklasser. I samma plattform lämnar du också in slutrapporten 

för projektet.  

Om mobilitet ordnas inom ert projekt innan den nya projektuppföljnings- och rapporteringsplattformen tas 

i bruk, ska du registrera det noggrant, exempelvis i Excel. När plattformen för projektuppföljning och 

rapportering lanserats måste du lägga till uppgifterna där i efterhand, och även deltagarrapporterna skickas 

till deltagarna för ifyllande efteråt. För att följa upp budgeten och fastställandet av stipendier ska du 

använda bilaga IV Sovellettavat korvausmäärät (Tillämpade ersättningsbelopp) till avtalet.  

Beakta även dataskyddet. Organisationen måste visa detta dataskyddsmeddelande om behandling av 

personuppgifter för deltagarna innan uppgifterna överförs till det elektroniska system där Erasmus+-

mobilitetsprogram behandlas. 

Finansieringsstödet fastställs enligt enhetskostnaderna  

På vår webbplats finns en tabell med exakta belopp i euro för enhetskostnaderna  

• Webbplatsen för ackrediterade KA121-SCH-projekt: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-

liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch  

o Se tabellen ”Hankesopimus ja sen liitteet” på raden ”Sovellettavat korvausmäärät”. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Liite%20IV%20Sovellettavat%20korvaus

m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t.pdf  
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DELTAGANDEINTYG OCH VERIFIKAT  

I avtalet och dess bilagor anges vilka verifikat du ska spara i er projektmapp.  Kom också ihåg att i god tid 

innan mobiliteten börjar kontrollera med din arbetsgivare vilka verifikat den behöver. Kontrollera också om 

arbetsgivaren har några andra krav och anvisningar gällande exempelvis resebyråer eller reseräkningar eller 

sparande av kvitton från vistelsen. Ta också reda på vilka krav utbildnings- eller undervisningsanordnaren 

har på de elever och studerande som deltar i mobiliteten.  

ANMÄLAN OM FÖRÄNDRINGAR UNDER PROJEKTET  

Det är tillåtet att göra vissa ändringar i projektet inom ramen för projektavtalet och er ansökan. Du kan läsa 

i projektavtalet hurdana ändringar som är tillåtna. I det här avsnittet har vi tagit upp några av de vanligaste 

ändringarna. Vi berättar hur man ska förfara med dem. Kom ihåg att det är er organisations projekt, så 

deltagarna i mobiliteten kan vara andra än de som angetts i er ansökan. Mobilitetens destination och form 

kan också ändras. Vid förändringar som gäller personer och mobilitetsformer är det viktigaste att komma 

ihåg målen som ni meddelat om i er ansökan och uppnåendet av dem. 

 

1) Med en ändringsanmälan för kontaktuppgifter kan du meddela om förändringar i 
förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter och lagliga representant samt projektets 
kontaktperson https://www.vismasignforms.com/form/d3a6321a-cb0d-4f29-a8c6-4ac35a1adf1b  

2) Med en blankett för avtalsändringar kan du ansöka om sådana ändringar i projektavtalet som 
kräver den nationella byråns godkännande https://www.vismasignforms.com/form/70dfb5b0-
753d-4008-8069-aec284ed8e4e  

3) Force Majeure  
a. Anvisning https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/force-majeure-ohje-

erasmus%2B-yleissivistava_0.pdf  

b. Blankett https://www.vismasignforms.com/form/a94dda9d-8f4f-4fe2-b744-

bd56b856384c  
 
Närmare anvisningar gällande andra avtalsändringar fås av den nationella byrån. Sådana ändringar är 
exempelvis sammanslagning av organisationer, ändring av organisationens officiella namn och ändring av 
bankuppgifter.  
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Observera att ändringar i projektverksamheten kan göras inom ramen för ert projektavtal och Erasmus+-

planen för ert projekt. Kontrollera alltid de nya stödbeloppen i den nya projektuppföljnings- och 

rapporteringsplattformen, såsom avstånd och vistelseersättningens enhetsstöd.  

TIPS FÖR ADMINISTRATION AV PROJEKT  

I början bör man satsa tid på att planera projektadministrationen. Förvara alla dokument som anknyter till 

projektet på samma ställe, i en fysisk eller digital projektmapp, så att de enkelt kan hittas exempelvis om 

man behöver göra ändringar gällande personerna. Information om reglerna och skyldigheterna finns i 

bidragsavtalet och dess bilagor, i er ansökan kan du se vilken verksamhet ni har ansökt om stöd för och i 

bilaga II, den preliminära budgeten kan du se den godkända budgeten.  

Förvara alltså åtminstone följande dokument i projektmappen:  

• Bidragsavtalet  

• Ansökan som ni skickade i den ansökningsomgång som löpte ut den 18 maj 2021   
o Du hittar er ansökan på adressen https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-

opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047627  Logga in med samma EU Login-
koder som du använde för att skapa/dela ansökan. Välj My Applications och ange filter för 
att hitta din blankett.  

• Bankuppgiftsblanketten, notera särskilt er egen referens, eftersom ni med hjälp av den hittar 
stödbeloppet på er arbetsgivares konto  

• Er organisations (och t.ex. kommunens) regler för projektverksamheten  

• Uppföljning av budgeten och mobiliteten  
o Eftersom den nya projektuppföljnings- och rapporteringsplattformen inte ännu har 

lanserats ska alla mobiliteter som skett före lanseringen registreras exempelvis i Excel.  
o Eftersom stödets enhetskostnader inte motsvarar de faktiska kostnaderna, är det bra att 

registrera de faktiska kostnaderna för projektet exempelvis i en Excel-tabell, så att du har 
säkra uppgifter om penningrörelsen i projektet. Observera dock att Utbildningsstyrelsen 
inte samlar in uppgifter om faktiska kostnader då grunden för ansökan och beviljandet har 
varit enhetskostnader, så rapporteringen sker med enhetskostnader  

o Reglerna för finansieringen finns i bilaga III till ansökan 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/2021%20Liite%20III%20%E2%80%93%2
0Rahoitus-%20ja%20sopimuss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20KA121.pdf  

• En kopia av deltagandeintyget för varje deltagare i en mobilitetsperiod (kurs, 
jobbskuggningsperiod, undervisningsperiod, lång- eller kortvarig studerandemobilitet eller 
gruppmobilitet med namnlista)   

o Inom personalmobilitet kan mallen för deltagandeintyg vara ett bra hjälpmedel om den 
skola man åker till inte har en intygsmall. Anordnare av kurser har i allmänhet egna 
intygsmallar 

o En mall för deltagandeintyg för elever och studerande finns bland avtalsbilagorna 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/AE-SE-VET%20-
%20Template%201a%20-%20Learning%20agreement%20complement_1.docx  

o Europass-mobilitetsintyget kan vara ett bra hjälpmedel https://www.oph.fi/sv/beviljande-
av-europass-mobilitetsintyg  

• Personal: Anmälningsblankett för kurs (kan vara e-post etc.)  

• Learning agreement-avtal med personer som deltar i mobilitet  
o Finns på engelska, eftersom även den mottagande parten behöver förstå innehållet 

• Stipendieavtal med personerna som deltar i mobilitet  
o Finns på finska, svenska och engelska  

• Dokument som behövs för elev-/studerandemobilitet 
o Kommunens/skolans anvisningar. Mer anvisningar kommer att komma från kommissionen.  
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• Inkluderingsstöd till deltagare, exceptionella kostnader och dyra resekostnader ersätts enligt de 
faktiska kostnaderna, så kvitton måste sparas.  

• Dokumentmallar finns på adressen https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-
liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch  

 

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I PERSONALMOBILITET  
Man bör bekräfta deltagande i utbildningar först när omständigheterna tillåter det, och man bör hålla tät 
kontakt med kursanordnaren/den mottagande skolan före utbildningen. Men med tanke på att kurser kan 
ställas in bör man boka resor först när kursanordnaren har säkerställt att utbildningen blir av.  

• Läs School Education Gateways publikation Sopivan ulkomaisen kurssin valitseminen opettajalle 
http://bit.ly/2ZhQ8EG  

Utbildningarna ska överensstämma med er ansökan. Det har inte definierats separat vilka utbildningar som 
godkänns för Erasmus+. Allmänna villkor är att kursen eller jobbskuggningen/undervisningen varar i minst 
två dagar, att kursen är avsedd för lärare och att destinationslandet är ett annat land som deltar i 
Erasmus+-programmet. I samband med valet ska läraren/skolan göra kvalitets- och prisjämförelser. 
Läraren/skolan måste kanske kontakta flera kursplatser eller jobbskuggnings-/undervisningsaktörer för att 
hitta en utbildning som passar den egna skolans behov. Om kursen ändras måste den nya kursen 
överensstämma med målen i er ansökan. Observera också att den nya kursens avstånd eller vistelsestöd 
kan ändras på grund av den nya destinationen. Stödbeloppet för hela projektet kan dock inte öka jämfört 
med det beviljade, men det kan minska om den nya destinationen är billigare.  

• Ett sätt att hitta en lämplig kurs är att leta i School Education Gateway-kurskatalogen 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm  

 
LÅNGVARIGT ELEV- ELLER STUDERANDEUTBYTE 

Projektet kan ordna en mobilitetsperiod på 30–365 dagar för elever eller studerande i en utländsk skola. De 

deltagande organisationerna har som uppgift att planera och förverkliga verksamheten. Säkerställande av 

högklassig förberedelse, genomförande och uppföljning är en förutsättning för framgång. Kommissionen 

ger under hösten 2021 ut en handledning vars syfte är att hjälpa skolor, lärare, elever, föräldrar och 

värdfamiljer att säkerställa en lyckad lärhelhet och elevens välbefinnande under vistelsen utomlands. 

Eftersom ansökningarna inte innehåller exakta uppgifter om tidtabellerna för långvariga elevutbyten, ber vi 

aktörer som planerar långvariga elevutbyten att så tidigt som möjligt kontakta den nationella byrån. 

Preliminärt är det tänkt att handledning inför avfärd ska ordnas tre gånger per år: i augusti, december och 

april.  

• Anmäl långvarig elev-/studerandemobilitet med blanketten 

https://link.webropolsurveys.com/S/94970A2FB5115E63  

MOTTAGANDE AV LÄRARSTUDERANDE 

Ni kan söka efter en praktikant som studerar till lärare exempelvis genom att logga in på två olika plattformar. 

Praktikanten får ett litet stipendium från sin egen högskola för praktiken. Ni kan ta emot en praktikant som 

studerar till lärare även om detta inte nämns i er ansökan.  

• Gå till webbplatsen Erasmus in Schools för att hitta en lärarstuderandepraktikant 

https://www.erasmusinschool.com/  

• Gå till webbplatsen Erasmusintern för att hitta en lärarstuderandepraktikant 

http://erasmusintern.org/  

Destinationsländer för Erasmus+ KA1 för allmänbildande utbildning 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-ka121-sch
http://bit.ly/2ZhQ8EG
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://link.webropolsurveys.com/S/94970A2FB5115E63
https://www.erasmusinschool.com/
http://erasmusintern.org/


• EU-länderna: Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, 

Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, 

Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland 

• EES-/EFTA-länder: Norge, Island och Liechtenstein 

• Kandidatländer: Serbien, Turkiet och Republiken Nordmakedonien 

Mobilitet kan endast ordnas till ovan nämnda destinationsländer.  

SLUTRAPPORT OCH BESLUT OM SLUTGILTIGT STÖD 

När slutrapporten har godkänts skickar vi ett beslut till förmånstagaren om det slutgiltiga stödet. Den 

maximala ersättningen efter att slutrapporten godkänts är högst 20 procent av det totala stöd som uppgavs 

i projektavtalet. Om förmånstagaren rapporterar lägre kostnader än vad som beviljats, minskas den slutliga 

utbetalningen, och om kostnaderna är ännu lägre än detta skickar vi en faktura. Observera att stödet 

baserar sig på enhetskostnader.  

 

Användningsgraden för bidraget och verksamhetens överensstämmelse med Erasmus+-planen enligt 

slutrapporten påverkar vilket belopp som beviljas i nästa finansieringsansökan.  

 

Slutrapporten görs två månader efter projektperiodens slut med en blankett som finns i portalen för 

projektuppföljning och rapportering, som lanseras senare.  

ÖVRIGT ATT BEAKTA  

• De personer som deltar i mobiliteten representerar alltid sin egen skola och sitt eget land. 

Avvikelser rapporteras till de berörda.  

Länklista för Erasmus+ KA1-
projekt  

Webbadress  

Avståndsräknare (Distance 
calculator) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi  

Sida med ansökningsformulär https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-

calls/field/31047627  
Erasmus+ Programme Guide https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fi/programme-guide/part-b/key-action-1   

Kvalitetshandledning för 
Erasmus+ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-

quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en  

Kvalitetskrav för kurser https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-

under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en  

Inkluderings- och 
mångfaldsstrategi för 
Erasmus+-programmet (på 
engelska) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-

guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en  

Erasmus+ Project Results http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

Utbildningsstyrelsens 
webbplats för deltagare i 
Erasmus+ KA121-SCH 

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditoidun-liikkuvuushankkeen-osallistujalle-

ka121-sch  

OID Organisation registration https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home  

Anvisningar för EU-login-
koder 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf  

School Education Gateway http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 

School Education Gateway-
kurskatalog  

https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm  

Dataskydd https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-

mobility-tool 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/eu-login-tunnuksen-ohje.pdf
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/fi/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-mobility-tool


Utrikesministeriets 
resemeddelanden 

https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet  

THL Aktuellt om coronaviruset https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-
coronaviruset-covid-19  

Re-open EU https://reopen.europa.eu/sv/  

Coronavirusets effekter på 
programmen Erasmus+ och 
Europeiska solidaritetskåren 
(Utbildningsstyrelsen) 

https://www.oph.fi/sv/program/corona-anvisningar-pagaende-projekt-inom-

erasmus-och-europeiska-solidaritetskaren  

Det europeiska 
sjukvårdskortet 

https://www.kela.fi/kelan-myontamia-kortteja-ja-asiakirjoja_eurooppalainen-

sairaanhoitokortti?inheritRedirect=true  

Eurydice; information om 
europeisk utbildning 

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/eurydice  
 

Pisa https://www.oph.fi/fi/kansainvaliset-koulutusarvioinnit  

Terminology http://europass.cedefop.europa.eu/en/education-and-training-glossary   

Kommissionens Erasmus+  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Resande i Europa http://europa.eu/travel/index_fi.htm    

 

MER INFORMATION  

• Sirkka Säikkälä, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 338 583 

• Janne Airaksinen, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 331 859 

• Liisi Airas, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 0295 331 565 

Detta e-brev har skickats till de primära samordnarna för 42 projekt. Många projekt har flera personer 

angivna som kontaktpersoner, men i detta skede har vi tyvärr bara tillgång till en e-postadress per projekt. 

Vi ber dig vänligen att vidarebefordra informationen i detta meddelande inom ditt daghem, din skola, ditt 

gymnasium, ditt konsortium eller din organisation. Vid behov kan du skicka länken för beställning av 

infobrevet till en person inom din organisation: https://link.webropol.com/s/liittymispyynto  

 

Med vänlig hälsning, 

Sirkka Säikkälä  

Ansvarig expert  

Nationella byrån för Erasmus+ 

PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors 

Tfn 0295 338 583 

sirkka.saikkala@oph.fi 

 

Erasmus+ för allmänbildande utbildning  

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

allmanbildande-utbildning 

 

Anslut dig till vår e-postlista för att få aktuell information om internationalisering inom allmänbildande 

utbildning:   

https://lista.edu.fi/sympa/subscribe/kv.yleissivistava    

Följ oss på Facebook: @kansainvalisyyttakouluissa och Twitter: @EDUFI_GeneralEd   
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