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EUROPAS STJÄRNA  

Ge dig ut på äventyr i Europa! Syftet med det här spelet är inte 
att komma först i mål, utan att hjälpa dig och din grupp att 
genomföra ett Erasmus+-ungdomsutbyte steg för steg. Där-
för lönar det sig för er att gå igenom spelets alla steg – ni får 
anvisningar för planeringen av utbytets varje del och förstår 
ungdomsutbytets process som helhet. 

Ungdomsutbyte är en internationell träff som ungdomar själva 
har planerat. Under träffen behandlar grupperna ett tema som 
de valt. Under spelets gång får ni anvisningar för att planera, 
förbereda och genomföra projektet och för att ansöka finansie-
ring. 

Programguiden för Erasmus+ innehåller alla regler för projek-
ten. Innan ni börjar planera utbytet, är det bra att förstå helhet-
en som det ingår i.

Erasmus+-programmets mål för ungdomsverksamheten utgör 
ramarna för innehållet som projekten behandlar. Projekten 
bidrar alltså till att genomföra programmets övergripande mål, 
som att

■ ge ungdomar möjlighet att lära sig nya kunskaper,  
 färdigheter och attityder genom internationell verksamhet

■ ta med ungdomar med sämre förutsättningar än andra

■ hjälpa unga att delta i demokratisk verksamhet

■ behandla ämnen som rör samhället, t.ex. ungas syssel- 
 sättning, aktivt medborgarskap, interkulturell dialog, social  
 inklusion och solidaritet med andra folk, människor och  
 diskriminerade människogrupper.

MER INFORMATION FINNS PÅ BAKSIDAN

INFORMATION OM YOUTH IN ACTION (YIA)
Under den här rubriken finns kalla fakta. Du lär dig mer om 
utbytenas officiella regler och hur du kan säkerställa att verk-
samheten håller en god kvalitet.

AKTIVERINGSTIPS
Under den här rubriken finns tidigare erfarenheter. Gruppledare 
som har genomfört ungdomsutbyten tipsar om metoder för att 
få ungdomarna att delta aktivt i hela projektet. Ni lär er också 
skillnaden mellan gruppledarna och de deltagande ungdomar-
na. 

FALLGROPAR
Under den här rubriken finns erfarenheter som det inte är 
värt att upprepa. Också de är verkliga situationer från tidigare 
ungdomsutbyten. Gör inte samma misstag som andra redan har 
gjort.

PUNKTER I ANSÖKAN
Här visas vilka punkter i ansökan kan fyllas i genom att diskute-
ra de här sakerna.

3. PLANERA UTBYTET

Det här är utbytets viktigaste steg. 
Härifrån kommer ni inte vidare utan 
att varje ungdom i gruppen deltar.

TEMA

Välj utbytets tema 
tillsammans med er 
partner. Vad intresserar 
er, vad väcker diskussion, 
vad förundras ni över?

MÅL

Bestäm ett tydligt  
gemensamt mål för 
alla. Vad vill ni lära er, 
förstå eller inse? 

METOD

Fundera tillsammans med 
partnerna ut träffens  
verksamhetsmetoder som 
ni använder för att behandla 
och lära er mer om ert valda 
tema. Vad lär er metoderna 
om temat?

4. GÖR EN ANSÖKAN

Finansieringen ansöker ni  
genom att fylla i ett formulär. 
Det är elektroniskt och finns 
att få på nätet. Svara på  
ansökningsformulärets alla 
frågor med exempel. Fyll i 
ansökan tillsammans med er 
partner och gruppledare. 

5. VÄNTA PÅ BESLUTET

Ni måste ”stå över tre kast” 
(3 mån.) för att vänta på  
beslutet om finansiering. 
Vad kan ni göra tillsam-
mans med partner- 
grupperna medan ni  
väntar?

NEJ

Tyvärr var allting inte  
riktigt genomtänkt. Ta 
nya tag och gå tillbaka  
till planeringsrutan!

JA

Gratulerar, ni gjorde  
en bra projektplan och 
får pengar! Gå vidare!

1. SAMLA EN GRUPP

Gruppen får bestå av  
ungdomar mellan 13 och 30 år 
samt tillräckligt många vuxna 
gruppledare. Totalt 16–60  
ungdomar kan delta i ett  
ungdomsutbyte.

2. HITTA EN PARTNER

Fundera vilket lands 
ungdomar och kultur ni är 
intresserade av! Partnerna 
kan komma från Europa 
eller Europas grann- 
områden. Ni kan välja  
mellan fler än 50 länder!

Gratulerar! Hela projektet 
är nu genomfört. Tändes 
kanske gnistan att genom-
föra ett nytt ungdoms- 
utbyte? Börja på nytt  
från startrutan.

9. SAMMANSTÄLL  
SLUTRAPPORTEN

Rapporten är projektets 
sista steg och också här 
spelar ni en viktig roll.  
Fundera över vad allt 
ni gjorde, upplevde och 
lärde er, till vad använde ni 
pengarna? Rapporten går 
enkelt att göra elektroniskt 
tillsammans med grupp- 
ledaren och partnerna.  

6. FÖRBERED ER

Nu måste ni fundera över 
vad som ska förberedas 
innan utbytet startar.

7. DELTA I UNGDOMS- 
UTBYTET

Nu händer det! Ni träffar 
ungdomarna från partner-
grupperna. Genomför det 
planerade programmet 
och njut av det som ni gör 
gemensamt och det som  
är annorlunda.

8. SPRID ORDET  
TILL ANDRA

Själva ungdomsutbytet  
är över, men det finns 
fortfarande projekt- 
uppgifter att utföra.  
Berätta om ert utbyte för 
andra unga och också  
vuxna. Hitta på kul sätt  
att sprida informationen!
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1 SAMLA  
EN GRUPP

● 
YIA-INFO

■ Ungdomar i åldern 13–30 år kan 
delta i ungdomsutbyten.

■ I varje grupp som deltar måste det finnas 
minst 4 ungdomar och 1 vuxen gruppledare. 
Totalt ska antalet ungdomar från alla länder 
i projektet vara minst 16 och högst 60.

■ Projekten är öppna för alla slags ung-
domar, också för dem som har svårare än 
andra att delta eller som kräver extra stöd 
för att kunna delta.

■ Ungdomarna deltar i projektet frivilligt och 
av eget intresse.

■ Projektets ungdomar ska vara med ända 
från början av processen – de kan inte väljas 
med först i slutet av planeringen eller när 
bidraget redan är beviljat.

● 
AKTIVERINGSTIPS

TIDSAXEL

Skriv rubrikerna från spelbrä-
dets framsida på separata lappar och låt 
ungdomarna placera projektets steg i rätt 
tidsordning. Gå tillsammans igenom den 
rätta ordningen från att samla en grupp till 
att skriva slutrapport. Diskutera projektets 
olika steg, konkretisera tidtabellen och vad 
som krävs för att delta i projektet.

NYHETSRUBRIKER

Samla en hög med tidningar från den senas-
te veckan. Var och en i gruppen ska leta fram 
och klippa ut en artikel eller nyhetsbild som 
väcker intresse, förundran eller ilska. Däref-
ter får var och en berätta vad artikeln eller 
bilden handlar om och varför de valde just 
den. Övningen fungerar som presentation 
samt väcker tankar och diskussion. Råder 
det okunskap om något ämne, vill gruppen 
förstå någon aspekt bättre? 

VÄRLDSFÖRBÄTTRARE

Be gruppen bilda par och fråga varandra: 
Vad skulle du göra för att förbättra världen 
om du kunde? Efter pardiskussionen får var 
och en tala om för hela gruppen vad de är 
bekymrade över och vill förbättra. Det är bra 
att anteckna de teman som kommer upp, för 
de kan behövas under de följande stegen.

● 
FALLGROPAR

■ När temat börjar utkristalliseras, 
jämför det med de allmänna må-

len i Erasmus+ Youth in Action – hänger ert 
tema ihop med dem på ett vettigt sätt?

■ Lämna inte ungdomarna ovetande i något 
som helst skede av planeringen, utan ta med 
de unga i behandlingen av alla aspekter.

■ Se till att få arbetsgivarens tillstånd till 
verksamheten – det ger arbetsro.

■ Försök få ihop en större grupp än det som 
krävs – ungdomars liv förändras snabbt och 
någon kan falla bort.

■ Gå inte med i ett projekt dit ni bara bjuds in 
att skicka ett underskrivet mandatbrev utan 
att delta i själva planeringen – om ungdo-
marna inte upplever att de ”äger” projektet, 
är de mindre intresserade av det. Missnöjet 
är större, många ställer in sitt deltagande 
och ungdomar lämnar grupperna.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

D., E., E.1.

2 HITTA EN 
PARTNER

● 
YIA-INFO

■ Partnerguppen ska komma från 
ett programland eller ett av EU:s 

grannländer.

■ Sökande är t.ex. ungdomsväsendet vid en 
kommun eller församling, en organisation, 
ett socialt företag eller en ungdomsgrupp 
som fungerar utan bakgrundsorganisation – 
men inte en enskild ungdom eller ungdoms-
arbetare.

■ Samarbetsvilja och att hålla sig till de 
gemensamt avtalade reglerna är tecken på 
bra partnerskap – jobba på dem  genom att 
komma överens om tydliga roller för de olika 
gruppernas ungdomar och ledare.

Further information:
ec.europa.eu/youth/

■ Utbytets tema och mål avtalas tillsam-
mans med partnerna.

■ Gör upp ett skriftligt avtal (Activity Agre-
ement) med partnerna över de viktigaste 
aspekterna, som ekonomi, säkerhet, roller, 
ansvar ...

■ Ord och metoder uppfattas på olika sätt 
i olika länder – förklara allting i detalj och 
avtala gemensamma tillvägagångssätt.

■ Partnergrupper hittar man lätt på Er-
asmus+ Youth in Actions internationella 
utbildningar. 

■ Det går också att hitta partner i OTLAS-da-
tabasen och i andra nationella och interna-
tionella nätverk: https://www.salto-youth.
net/tools/otlas-partner-finding/ 

● 
AKTIVERINGSTIPS

PRESENTATIONSVIDEO

Gör tillsammans en video där 
ungdomarna presenterar sig, berättar om 
sin fritid och sina hobbyer. Använd videon 
för att presentera ett tema som intresserar 
er grupp och vad mer ni vill veta om det. Det 
här hjälper också ungdomarna att reda ut 
sina tankar om vad de vill få ut av utbytet 
och om vad som är viktigt för dem. Det går 
enkelt att dela videon till partnergrupperna 
och sedan börja bygga upp ett gemensamt 
projekt.

FLYGBILJETT

Ge ungdomarna flygbiljetter och en karta 
med alla länder som deltar i Erasmus+. Med 
hjälp av flygbiljetterna kan ungdomarna 
berätta vad de vet om de olika länderna och 
vilka föreställningar de har om dem. Men 
hjälp av övningen kan man fundera på om 
man vill åka till ett land som man känner, 
eller vilket land och vilken kultur man vill 
bekanta sig med. Du kan också göra en egen 
flygbiljett och på den skriva de länder där ni 
redan har kontakter.

HELIUMKÄPP

Ge deltagarna en lång käpp, t.ex. ett 
kvastskaft eller en tältkäpp. Varje deltaga-
re sträcker ut sina pekfingrar och käppen 
läggs på fingrarna så att allas fingrar rör 
vid käppens undersida. Uppgiften är att 
lägga käppen på marken så att alla hela 
tiden rör vid käppen. När käppen väl är på 
marken, frågar man vad som var viktigt i 
uppgiften? Övningen hjälper att förstå vad 
ett bra partnerskap går ut på: alla vet vad 
det gemensamma målet är, alla deltar och 
kommunicerar aktivt. Kanske ungdomarna 
i partnerlandet kan göra samma övning och 
dela med sig av sina tankar till er?

● 
FALLGROPAR 

■ Förbered dig på kulturskillnader: 
man missförstår varandra och 

arbetssätten är olika – säkerställ att allt är 
klart genom att diskutera och förklara ter-
mer och praxis med konkreta exempel. 

■ Gör upp en gemensam tidtabell som alla 
följer. Om tidtabellen försenas kan ansökan 
kanske lämnas in först i nästa omgång. 

■ Välj kommunikationssätt så att de motsva-
rar syftet: vissa saker är bra att få skriftligt, 
men ibland är ett telefonsamtal effektivare 
än e-post. 

■ Alla etablerade metoder är inte nödvän-
digtvis bra – din partner kanske tycker det 
är konstigt att ungdomarna ska involveras 
redan i det här skedet. Insistera ändå på att 
det är så ni ska göra, det ger bättre kvalitet.

■ Ungdomsarbete utförs på väldigt olika sätt: 
i Norden är ungdomsarbetarna avlönade 
proffs, medan de ofta arbetar på volontärbas 
i södra Europa – använd arbetssätt från båda 
kulturerna och lär av varandra.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

D., E., G.1. 

3 PLANERA  
UTBYTET

● 
YIA-INFO

■ Själva ungdomsutbytet måste 
pågå i minst 5 och högst 21 dagar, 

dessutom lägger man till 2 resdagar.

■ Planen görs tillsammans med partnerna – 
ungdomarna i alla länder är med och väljer 

tema, mål, metoder ...

■ Vad är skillnaden mellan tema och metod? 
Välj inte musik som tema, utan fundera ut 
vilket tema ni kan behandla med hjälp av 
musik.

■ Bygg upp ett program som tar er mot 
målet och där det valde temat behandlas 
varje dag.

■ Varje grupp gör förhandsuppgifter, vilket 
skapar innehåll, fördelar ansvaret och enga-
gerar dem i planeringen.

■ Ni måste planera utbytet klart före ansö-
kan – förutom dagsprogrammet ska ni ha en 
plan för hur ni utvärderar om ni uppnådde 
målet, hur Youthpass används, hur projektet 
får lokalt inflytande och hur ni sprider nyttan 
från projektet vidare. Fundera färdigt ut me-
toderna, ansvarsfördelningen och rollerna.

■ Avtala om alla praktiska saker, som 
tidtabeller, logiarrangemang, material och 
lokaler som behövs redan innan ansökan 
lämnas in.

■ Om partnerskapet är nytt eller om ung-
domarna behöver särskilt stöd, lönar det 
sig att i projektet planera in en 2 dagar lång 
förberedande träff (APV).

■ Räkna själv ut hur stort bidrag ni kan få 
från Erasmus+-programmet – instruktioner-
na finns i programguiden.

■ Planera insamlingen av egen finansiering 
– hur mycket egna pengar behöver ni och 
hur kan ni samla ihop beloppet som fattas i 
varje land?

■ Ansök om projektbidrag i god tid – tänk på 
att utbytet kan börja tidigast 3 månader efter 
ansökningsdatum, men det är bättre om det 
börjar först 4 månader efter ansökan, eller 
till och med ännu senare.

FÖLJANDE METODER HÅLLER  
VANLIGEN GOD KVALITET:

■ Utbytets dagsprogram innehåller mångsi-
diga aktiviteter och det beaktar ungdomar-
nas olika behov och sätt att lära sig. Det är 
konkret och förklarar tydligt metoderna som 
används.

■ Det är lätt att se att ungdomarna genom 
verksamheten lär sig om temat de valt. 

■ Det är uppenbart att man i ansökan också 
har funderat över lärande ur andra syn-
vinklar – ungdomarna lär sig språk, sociala 
färdigheter, att ta initiativ, färdigheter för 
interkulturell verksamhet, självsäkerhet, 
solidaritet, förståelse för det annorlunda, 
samhällsfärdigheter, tolerans osv. – och 
aktiviteterna som leder till att deltagarna lär 
sig dessa saker syns i ansökan och pro-
grammet.

■ Ungdomarna deltar själva aktivt i verk-
samheten, de är inte mål för verksamhet 
som vuxna har hittat på och inte konsumen-
ter av köpta tjänster.

■ Erfarenheterna diskuteras och utvärderas 
och det finns separat tid resevarat för det i 
programmet.

■ Ungdomsutbytets lärande har planerats 
i förväg – utbytet kan inte bara vara fritid 
eller en turistresa, konsert- eller turnéresa, 
träningsläger eller möte.

■ Projektets varje del ska vara planerad i 
förväg på en konkret nivå – om någon del av 
projektet (t.ex. spridning av resultaten) inte 
har beaktats, kan det fälla hela ansökan.

● 
AKTIVERINGSTIPS

TEMASOL

I spelets första steg beskrevs 
övningarna Nyhetsrubriker och Världsför-
bättrare som kan användas för att samla in 
gruppens idéer till tema för ungdomsutbytet. 
Välj ert eget tema, men be också att få te-
maförslag av partnergrupperna. Välj därefter 
tillsammans endast ett tema, t.ex. genom en 
omröstning på nätet. 

När temat är valt kan ni tillsammans fundera 
på konkreta saker som hänger ihop med det 
valda temat. Skriv dem på pappersremsor 
och häng upp dem runt temalappen som 
solstrålar. Be era partnergrupper komma 
med egna idéer och lägg dem till solen. När 
alla idéer är samlade kan ni börja planera 
dagsprogrammet. 

När ni planerar aktiviteterna inom program-
met, kan ni ta en solstråle och fundera vilka 

aktiviteter kan ge nya kunskaper, färdigheter 
eller attityder som hänför sig till just den 
saken. Varje grupp kan ta de strålar som 
intresserar dem och planera en del av pro-
grammet kring sina valda teman.

MÅNGSIDIGA METODER

Skriv på lappar olika metoder som kan an-
vändas för att behandla det valda temat. Av 
dem kan ungdomarna välja de som intresse-
rar dem mest och sådana som de aktivt kan 
vara med om att genomföra eller leda under 
utbytet. Metoderna kan vara t.ex. fotografi, 
besök, serier, användning av modellera, 
användning av tidningar, utomståendes 
deltagande, debatter, nättest, gatugallup, 
tävlingar, torgjippo, musik, teater, intervjuer, 
grupparbete, design av en affisch, tillverk-
ning av flygblad, miljökonstverk, jämförande 
analys, videofilmning, rollspel, demonstra-
tion...

DAGSPROGRAMMET

Gör upp dagsprogrammet t.ex. med word 
eller excel. Dela dagen i delar där ni skriver 
in den planerade metoden. Skriv för varje 
metod ut lärandemålet (varför?), innehållet 
(vad?) och person/grupp som ansvarar för 
aktiviteten (vem?). På det här sättet säker-
ställer ni att varje aktivitet har ett tydligt 
samband med temat som behandlas, att den 
är målinriktad och ni vet vem som ansvarar 
för att genomföra den. Det blir också tydligt 
för utvärderaren vad projektets syfte är. 
Dagsprogrammet måste bifogas till ansökan.

PROGRAMMET KAN PLANERAS  
GEMENSAMT PÅ WEBBEN

Dela saker som intresserar er på en 
Facebook-grupp som skapats för utbytet 
eller via WhatsApp. Där kan ni kommentera 
varandras idéer och se allas tankar. Ladda 
upp programutkastet på Google Drive och 
så kan ni komplettera det tillsammans med 
alla grupper. Dela gemensamma uppgifter 
t.ex. via Dropbox och fundera ut vilka andra 
nätapplikationer ni kan utnyttja för samar-
betet.

● 
FALLGROPAR

■ Projektbidraget täcker inte alla 
utgifter, så hitta på sätt att samla 

egen finansiering – ha kioskförsäljning, rasta 
hundar, skotta snö, anhåll om bidrag ... När 
ni jobbar tillsammans för utbytet blir det ert 
eget projekt. 

■ Den sista delen (20 %) av bidraget betalas 
först efter att slutrapporten är inlämnad – 
samla ihop så mycket egna pengar att de 
räcker under hela utbytet. 

■ Ibland betraktas delaktighet som det att 
ungdomar deltar i ett program som vux-
na har planerat – men så är det inte. Om 
programmet verkar gå ut på att ungdomarna 
skjutsas i buss någonstans för att lyssna 
på ett föredrag, då är ni inne på fel spår. Att 
köpa tjänster är inte heller delaktighet. 

■ Det kan visserligen ingå besök i program-
met, men ungdomarna ska själva t.ex. söka 
fram information om besöksmålen och pre-
sentera den för de övriga. Under besöket ska 
ungdomarna vara aktiva och t.ex. intervjua 
lokalbefolkningen om deras åsikter om det 
valda temat eller dokumentera aktiviteten så 
att den kan spridas efter projektet.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

D., E., E.2., G., G.1., I., J. 

4 GÖR EN  
ANSÖKAN

● 
YIA-INFO

■ Ansökningsformuläret är elek-
troniskt och laddas ner från nätet 

till den egna datorn.

■ Använd det nyaste formuläret som gäller 
för den aktuella ansökningsomgången.

■ Det går inte att fylla i ansökan om inte 
sökande och alla partner har en PIC-kod.

■ Det krävs också ett undertecknat mandat-
brev (mandate) av alla partner.

■ Du behöver inte skriva in alla uppgifter i 
ansökan på en gång, utan den går att spara 
som ett utkast.

■ Dela upp jobbet med att skriva ansökan 

mellan partnerna, be dem beskriva verk-
samheten och ansvarsområdena för deras 
grupp.

■ Läs frågorna noggrant och svara på dem 
alla.

■ Ge alltid också konkret exempel på hur 
saken har planerats eller redan genomförts.

■ Beskriv ungdomarnas bakgrund i varje 
grupp, medräknat ålder, kön, specialbehov, 
internationell erfarenhet och annat väsent-
ligt.

■ Förklara vid behov termer och metoder.

■ Gör inte filosofiska utläggningar, utan håll 
dig till fakta och beskriv dem tydligt och 
klart.

■ Skicka in ansökan i god tid, bifoga man-
datbreven som partnerna undertecknat, 
utbytets dagsprogram och Declaration of 
Honour som chefen undertecknat – alla är 
viktiga behörighetskriterier.

■ Programguiden för Erasmus+ är full av 
information, där hittar du bl.a. evaluerings-
kriterierna.

■ Om ni behöver hjälp för att fylla i ansökan 
av det nationella kontoret, kontakta oss inn-
an ni lämnar in ansökan – efter ansöknings-
tidens slut får vi inte längre ge hjälp och råd.

● 
AKTIVERINGSTIPS

SPJÄLK UPP  
ANSÖKAN I DELAR

Det är bäst att börja med större helheter och 
gå in på detaljer senare – allt blir inte klart 
med en gång. Gruppledaren kan spjälka upp 
frågorna i ansökan i mindre delar, så att det 
är enklare att besvara dem, en vuxen kan 
också formulera om frågorna till ett enklare 
språk. Ungdomarna kan svara på frågorna 
på sitt eget språk, ansökan behöver inte vara 
skriven på ”projektspråket”. Ungdomarna 
kan först parvis och sedan i hela gruppen 
fylla i svar i ansökan vartefter som ni gått 
vidare i planeringen. 

VI SKRIVER TILLSAMMANS! 

Partnergruppens ungdomar bidrar för sin 
del till att skriva ansökan genom att svara på 
frågorna t.ex. via Google Drive eller Face-
book. Av partnergrupperna behövs grundläg-
gande information, bl.a. deltagarnas ålder, 
kön, bakgrund, hur gruppen sammanställts 
och tidigare erfarenhet av projekt. Varje 
grupp kan själv beskriva sina ansvarsupp-
gifter, metoder och andra viktiga detaljer, 
eftersom de bäst känner till dem.

● 
FALLGROPAR

■ Lämna inte någon partnergupp 
utanför skrivprocessen. Det är bra 

att alla vet vad utbytet går ut på och vad man 
vill uppnå med det. Fördela ansvaret genast i 
början – så belastas ingen för mycket.

■ Fyll i ansökan lite i taget över en längre tid 
– skicka in den några dagar före ansöknings-
tidens slut.

■ Tro inte att ett ord säger allting – tänk 
på att förklara speciella termer, era valda 
arbetsmetoder, slangen inom er grupp och 
annat som krävs. Ett program där rubriken 
WORKSHOP återkommer flera gånger utan 
beskrivning av innehållet får inte många 
poäng.

■ Det som sägs i själva ansökan måste 
också avspeglas i dagsprogrammet. Beskriv 
programmet tillräckligt detaljerat, om t.ex. 
temat behandlas genom dans, tala om hur 
dansen hjälper att förstå temat.

■ Lärandet sker genom att analysera och 
tala högt om erfarenheterna – samla alltså 
alltid gruppen för genomgång och för att 
dela med sig av sina tankar.

■ Det tar tid att få underteckning av chefen 
och av partnerna – börja fråga efter dem i 
tid. 

■ Ansökan är elektronisk och alla dess 
bilagor är också elektroniska. Kontrollera 
i förväg att allting är i skick: bilagorna har 
skannats, arbetsplatsens internetanslutning 
fungerar och brandväggen tillåter att ansö-
kan med bilagor skickas.

■ Det kan alltid bli strul med datorerna, se 
till att du har en säkerhetskopia av ansökan.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

K., M., N.

5 VÄNTA PÅ 
BESLUTET

● 
YIA-INFO

■ Ni får vänta på beslutet i nästan 
3 månader: först kontrollerar det 

nationella programkontoret att ansökan är 
behörig och sedan bedöms dess kvalitet.

■ Ansökningarna bedöms alltid av en 
anställd på det nationella kontoret och en 
extern utvärderare. 

■ Om det blev ett nej, återgå till planeringen 
och be att få hjälp av det nationella kontoret 
för att förbättra planen.

● 
AKTIVERINGSTIPS

RESEGUIDE

Bekanta er med partnerlandet 
genom att göra en egen guidebok. Sök 
information i olika källor. Beskriv mångsidigt 
t.ex. landets kultur och historia, mat och 
sevärdheter i guiden. Ni kan också kontakta 
ungdomarna i partnerlandet och be dem 
svara på era frågor. 

SMAKRESA

Laga tillsammans någon maträtt som är ty-
pisk för partnerlandet. Sök fram olika recept 
och rösta om vad ni ska laga. Handla och 
laga maten tillsammans. Ni kan också skicka 
recept på mat från ert land till ungdomar-
na i partnergruppen och tipsa dem om att 
arrangera en smakresa.

RESEKASSA

Medan ni väntar kan ni ordna en basar eller 
något annat evenemang för att få pengar till 
gruppens resekassa. Folk understöder gärna 
ungdomars egna grejer och så får ni samti-
digt positiv synlighet för ert utbyte.

YOUTHPASS

Bekanta er med Youthpass. Vilka lärandeom-
råden innehåller det? Vilka mål vill ungdo-
marna sätta upp för sig själva? Har ni redan 
nu lärt er någonting? Gör egna inlärnings-
dagböcker där ni under utbytet kan anteckna 
era erfarenheter.

● 
FALLGROPAR

■ Lämna inte gruppen ensam – 
fortsätt att träffas och hitta på sa-

ker att göra tillsammans. Det ökar gruppens 
samhörighetskänsla och håller upp motiva-
tionen under väntetiden.

■ Håll kontakt med partnerna och gör saker 
tillsammans. Om någon grupp inte är aktiv, 
ta reda på varför och försök hjälpa dem – 
om ni förlorar förtroendet, behöver ni inte 
fortsätta samarbetet. 

■ Det är ingen katastrof om er ansökan inte 
godkänns. Men det innebär mer jobb för 
gruppen och att ni måste fortsätta bearbeta 
planerna. Tidtabellen måste läggas om. 

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

E.2.

6 FÖRBERED ER 
FÖR UTBYTET

● 
YIA-INFO

■ När avtalet har undertecknats 
får projektet 80 % av bidraget.

■ Bekräfta bokningar, kontrollera alla prak-
tiska saker och sätt igång projektet.

■ Börja göra en säkerhetsplan tillsammans 
med partnerna och kom överens om gemen-
samma regler bland ungdomarna.

■ Om projektet omfattar ett förberedande 
besök, görs det nu.

■ Kontrollera tidtabellen och avtalen med 
partnerna.

● 
AKTIVERINGSTIPS

PRAKTISKA ARRANGEMANG

Hur kan ungdomarna delta i 
de praktiska arrangemangen? Ta reda på 
resetidtabeller, samla in uppgifter om ma-
tallergier, arrangera en föräldrakväll, göra 
förhandsuppgifter ... Utnyttja också  det här 
skedet för lärande!

VEM SKÖTER?

Har ni planerat in något i programmet som 
ungdomarna ansvarar för att genomföra? 
Nu är en bra tid att öva sig att leda presenta-

tionslekar, förbereda en fotosafari eller skaf-
fa material för en återvinningsworkshop.

ÄR UTLÄNNINGAR UNDERLIGA?

Ligger det frågor i luften om hur man ska 
bete sig med utlänningar? Finns det fördo-
mar om mat, religion eller landet? Stämmer 
förhandsuppfattningarna? Gör en lista över 
stereotypa uppfattningar om partnerlandet 
och sedan över stereotypa uppfattningar 
om ert eget land. Dela listorna med partner-
gruppen och rätta till missuppfattningar. Öva 
er på språket och på kommunikationssätt, 
medan ni har tid för det.

● 
FALLGROPAR

■ Ingen orkar göra allt ensam, så 
dela ansvaret med partnerna och 

ungdomarna. Det är till hjälp för grupple-
daren om ungdomarna deltar i förbere-
delserna. Att göra saker tillsammans ökar 
förtroendet och den vuxna kan alltid stödja 
ungdomarna i svåra uppgifter. 

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

F.1., F.2., F.3. 

7 GENOMFÖR  
UNGDOMSUTBYTET

● 
YIA-INFO

■ Ta kontakt med det nationella 
kontoret om det sker stora föränd-

ringar i projektet (en partner drar sig ur eller 
ändras, gruppstorleken minskar, eller något i 
planen ändras väsentligt).

■ Om tidpunkten för utbytet ändras, men 
längden förblir den samma och det ändå 
genomförs inom projektperioden, räcker det 
med att meddela saken i slutrapporten.

■ Om utbytet måste flyttas utanför projekt-
perioden, kontakta det nationella kontoret 
och be om förlängning av projektperioden.

■ Gör upp en deltagarlista och samla alla 
ungdomars och gruppledarens underskrift 
på den.

■ Skriv in era lärandeerfarenheter och nya 
insikter i Youthpass och dela det till alla.

■ Kom överens med partnern om sådant 
som gäller sammanställningen av slutrap-
porten, som att deltagarna i grupperna ska 
skriva utvärderingar och att kvitton ska 
samlas in.

● 
AKTIVERINGSTIPS

STEAMING HOUR

Reservera dagligen tid för diskus-
sionsstunder med den egna gruppen där 
ungdomarna på sitt eget språk får tala om 
hur de känner sig. Man förstår saker och ting 
bättre när man får lufta dem med andra. Den 
här stunden kan också användas för evalue-
ring eller för att fylla i Youthpass-dagboken.

SE TILL ATT SYNAS OCH HÖRAS!

Inkludera jippon i ert program som hjälper 
till att sprida ert budskap! Om ni under 
utbytet producerar t.ex. en föreställning eller 
utställning, gör dem öppna för allmänheten. 
Fundera över var ni får synlighet som grupp 
och var ni kan träffa lokalbefolkning.

ÄRTER I FLASKA

Dela med er av era insikter under utbytet. 
Ställ en tom flaska, en skål med ärter och 
post it-lappar på ett bord. När deltagarna 
under diskussionerna inser en nya sak eller 
kommer på en ny tanke, kan de sätta en ärta 
i flaskan och skriva ner sin tanke på en lapp. 
Lapparna klistras på väggen så att också 
andra kan läsa de nya tankarna. Ärterna 
avspeglar hela gruppens lärande. Bilder kan 
delas på sociala medier.

YOUTHPASS-GALA

Sista kvällen kan ni arrangeras en gala där 
varje deltagare får sitt Youthpass-intyg. Ni 
kan ha festmusik, framträdanden, konferen-
cier, servering. Till slut kallas alla i tur och 
ordning upp på scenen för att högtidligt ta 
emot sitt intyg. Kanske släkt och vänner kan 
komma till galan och se föreställningen som 
ni förberett?

● 
FALLGROPAR

■ Kulturerna krockar – och det är 
meningen. Sopa inte besvärliga 

situationer under mattan, utan diskutera 

dem tillsammans för att förstå vad krocken 
berodde på. Dela erfarenheterna först inom 
de egna landsgrupperna, sedan med ungdo-
marna från andra länder, red ut orsakerna 
till konflikterna och försök hitta ett samför-
stånd.

■ När det blir dags att förverkliga planerna 
behöver ungdomarna stöd. De utländska 
ungdomarna är intressanta, men skräm-
mande; uppgiften att leda övningar som de 
tidigare modigt lovade sköta börjar kännas 
svår. Diskutera igenom allting och när det 
börjar löpa, ge ungdomarna utrymme att 
agera.

■ Dela inte upp er i läger, utan avtala gemen-
samma regler som alla följer. Gör många 
presentationsövningar under träffens första 
dagar.

■ Behandla inte grupper från olika länder på 
olika sätt. Gruppledarna ska avtala gemen-
samma regler för sin verksamhet – de vuxna 
stöder, hjälper och tillrättavisar inte bara 
ungdomarna i sin egen grupp, utan fungerar 
som vuxna för utbytets alla unga deltagare.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

E.2., F.2., G. 

8 SPRID ORDET  
TILL ANDRA

● 
YIA-INFO

■ Utvärderingen mäter hur väl ni 
uppnådde ert mål – välj ett sätt för 

att mäta er framgång.

■ Fundera över vilken inverkan utbytet har 
på de deltagande ungdomarna, orten där det 
genomförs eller de arrangerande organisa-
tionerna – hur kan inverkan framhävas?

■ Tankar som samlats under utbytet hjälper 
till att fundera ut vad det lönar sig att berätta 
om utbytet för andra – de sk. spridningsåt-
gärderna ska ni planera redan i ansökan. 
Vad vill ni berätta för andra och hur ska det 
göras? I varje land?

■ Bara en FB-grupp eller ett fotoalbum åt 
föräldrarna räcker inte som spridningsåt-
gärder – sprid era erfarenheter till andra 
ungdomar med hjälp av aktiviteter.

■ Gruppledarna kan sprida god praxis och 
information om vilka möjligheter ungdom-
sutbyte ger till sina förmän, kolleger och 
andra aktörer inom ungdomssektorn.

■ Programmets namn (ERASMUS+ Youth in 
Action) ska synas i all kommunikation och 
alla produkter.

● 
AKTIVERINGSTIPS

INTERNATIONALL FEST

Ordna tillsammans på ungdoms-
gården/skolan/osv. en fest där temat är kul-
turen i det land som ni besökte. Ungdomarna 
kan laga mat från värdlandet och det kan 
spelas musik från partnerlandet. Väggarna 
kan dekoreras med foton från utbytet eller 
ni kan visa en video som spelats in under re-
san. En liten uppvisning är ett fräscht inslag 
och ungdomarna kan svara på frågor.

DET HÄR GJORDE VI!

Om ni under utbytet skapar en produkt eller 
föreställning med hjälp av fotografi, dans, 
video, teater eller någon annan metod, är 
den perfekt att använda för spridning av re-
sultaten. Fotona kan ni sammanställa till en 
utställning där bildtexterna består av ungdo-
marnas insikter. Texterna kan översättas till 
de olika ländernas språk. Videon kan visas 
alltid när ni berättar om projektet och med 
hjälp av en dansföreställning kan ungdomar-
na illustrera ett tema som är viktigt för dem. 
De ungas röst hörs och det är kul att göra 
något tillsammans!

● 
FALLGROPAR

■ Håll inte inne med erfarenheter-
na från utbytet – sprid berättelser 

och uppmuntra andra unga att delta.

■ Ungdomarna försvinner lätt efter utbytet 
fastän ni ännu borde genomföra spridnings-
åtgärder – har ni avtalat om tidtabellerna 
i god tid, är kontakterna i skick till ung-
domsgården som beställt en föreställning, 
behöver evenemangets marknadsföring en 
insats, kan projektet jämföras med ungdo-

mar från andra länder?

■ Det är viktigt att se till att intresset för att 
slutföra projektet inte dalar. Det hjälper om 
ni redan i planeringsskedet gör konkreta 
planer för hur resultaten ska spridas. Det är 
enklare att hålla fast vid välgjorda planer, så 
bestäm plats, datum osv. i förväg.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

H.1., H.2., H.3. 

9 SAMMANSTÄLL  
SLUTRAPPORTEN

● 
YIA-INFO

■ Rapporten görs på nätet med ett 
verktyg som heter Mobility Tool+.

■ I Mobility Tool matas namn och personupp-
gifter för alla deltagare in och varje grupp 
skriver där en utvärdering av projektets 
genomförande.

■ Den verkställda budgeten kontrolleras i 
Mobility Tool.

■ I rapportdelen beskrivs projektets genom-
förande, bevisade effekter och lärande.

■ Till rapporten bifogas elektroniskt del-
tagarlistan med underskrifter och kopior 
av kvittona för de kostnader där bidraget 
beviljas enligt faktiska kostnader.

■ Det lönar sig att till slutrapporten också 
bifoga videor och bilder samt ungdomars 
egna åsikter – och ge det nationella kontoret 
tillstånd att använda dem offentligt.

■ Slutrapportens behandlingstid är 60 kalen-
derdagar och bidragets slutdel på högst 20 
% utbetalas inom den tiden, genast efter att 
slutrapporten har kontrollerats.

● 
AKTIVERINGSTIPS

SKRIVHJÄLP

Ungdomarna kan delta i att skriva 
rapporten: de kan med egna ord berätta vad 
som fungerande och vad som inte gjorde det. 
Ungdomarna kan själva beskriva projektets 
effekter och sina lärandeerfarenheter. Ge-
nom att utvärdera hur väl programmets olika 
delar fungerade förstår ni både vad som är 
bra verksamhet och vilka metoder det inte 
lönar sig att använda.

AVSLUTNINGSFEST

Arrangera några veckor efter utbytet en ge-
mensam fest för alla ungdomar som deltog 
i utbytet. Där kan ni tillsammans minnas era 
erfarenheter. Ni kan titta på foton som togs 
under utbytet och diskutera olika missö-
den som kanske inträffade under det långa 
projektets gång. Samtidigt får du ett utmärkt 
tillfälle att än en gång samla in kommen-
tarer till slutrapporten och också planera 
kommande projekt. Under den här träffen 
går det också att komplettera Youthpass och 
ta Skype-kontakt med partnergrupperna.

● 
FALLGROPAR

■ Spara kvittona! Det är svårt att 
bevisa vad pengarna har använts 

till om det inte finns kvitton. Den egna 
bokföringen måste vara i skick. Kvittona ska 
sparas i fem år.

■ Det är bra att presentera Youthpass för 
ungdomarna så tidigt som möjligt redan före 
utbytet och föra utvärderingssamtal med 
dem. Ofta kan ungdomarna inte själva utvär-
dera sitt lärande, utan behöver stöd av en 
utomstående för att inse vad allt de i själva 
verket har lärt sig under dagen.

● 
PUNKTER I ANSÖKAN

H.2., H.3. 


