
Internationale muligheder 
i Erasmus+ for de faglige 
pædagogiske foreninger 

Oplæg for Pædagogisk Samarbejdsudvalg 9. november 2021

v. Kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer, Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen



Dagsorden

1. Hvem er vi? 

2. Hvad er Erasmus+? 

3. Hvad kan man? 
• Mobilitetsprojekterne
• Samarbejdsprojekterne

4. Flere spørgsmål og tak for i dag 
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?
Stil endelig endelig 

spørgsmål undervejs



- Internationale Uddannelsesprogrammer og bevillingsadministration 
(IUP)

- Kontor i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

- Udflyttet til Svendborg i 2019

- Knap 50 medarbejdere

- Administrerer nationale, europæiske og internationale 
uddannelsesprogrammer og uddannelsesnetværk

- I dag repræsenteret ved
○ Ditte Lauritzen Mwakalukwa (dlm@ufm.dk) DVU
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Hvem er vi? 

mailto:dlm@ufm.dk


Hvad er 
Erasmus+? 
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Hvad er Erasmus+?

- EU-Kommissionens tilskudsprogram til 
uddannelse, ungdomsarbejde og sport. 

- Netop påbegyndt et nyt program 2021 –
2027. 

- Evolution. Ikke revolution. Men næsten 
fordoblet budget. 
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Dagtilbud, 
Grundskole og

gymnasium

Erasmus+

Key Action 3: 

Reformer og politik

Key Action 2: 

SAMARBEJDSPROJEKTERNE

handler om udvikling af
produkter/metoder/løsninger på

fælles problemer

Key Action 1: 

MOBILITETSPROJEKTERNE

handler om at rejse ud og lære/
efteruddannelse for medarbejdere

og udveksling for elever og studerende

Erhvervsuddannelse
Videregående 

uddannelse Voksenuddannelse Ungdom
& Sport



-Et mere inkluderende og mangfoldigt program

-Et grønnere og mere (klima)ansvarsbevidst program

-Et mere digitalt program

-Et mere engagerende og medborgerskabende program
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Erasmus+ 2021-2027



Hvad kan man?
- Som underviser/medarbejder
- Som elev 

(Key Action 1) 
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- Det er institutionen (gymnasiet), der ansøger. Ikke den enkelte medarbejder. 

- Hvad søger man om? 

❖ ’Job-shadowing’ - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen.
(2-60 dage)

❖ ’Teaching assignments’ - en dansk medarbejder underviser på en partnerskole i et programland (2-365 dage).

❖ ‘Courses and training’ (2-30 dage) en dansk medarbejder tager på et valgfrit kursus i et programland.  
(Vejledende kvalitetsstandarder fra Kommissionen). 

❖ ’Invited experts’ en lærer fra et programland kommer til jer for at dele sin ekspertise på et givent område (2 - 60 dage).

❖ ’Hosting teachers and educators in training’, dvs. værtskab for udenlandske, fremtidige gymnasielærere, der gerne vil 
afprøve sig selv på en dansk institution.

❖ ’Preparatory visits’, dvs. besøg, der har til formål at forberede et af ovenstående mobilitetsophold i udlandet (ikke et kursus).
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Efteruddannelsesmulighederne for lærere, ledere og øvrige 
medarbejdere



- Igen er det institutionen (gymnasiet), der ansøger. Ikke den enkelte elev. 

- Hvad søger man om? 

❖ 'Group mobility of school pupils' (2-30 dage) Aktiviteten retter sig mod skoleklasser/ grupper af elever (min. 2 
elever pr. gruppe), 
der tager afsted for at besøge og have undervisning med en gruppe elever på en skole i Europa. 

❖ 'Short-term learning mobility of pupils' (10-29 dage). For denne slags ophold, der ikke behøver finde sted på 
en skole, men også kan finde sted hos en relevant organisation eller i en virksomhed, skal der laves en 
individuel læringsplan for hver elev.

❖ 'Long-term learning mobility of pupils' (30-365 dage). På samme måde som for de kortere ophold, skal der 
laves en individuel læringsplan for den enkelte elev. Opholdet kan også finde sted hos en relevant 
organisation i Europa. Det vil forud for afrejse være obligatorisk at deltage i en såkaldt 'predeparture training‘. 
.
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Mulighederne for gymnasieleverne



Samarbejdsprojekterne 
(Key Action 2)

Strategisk og konkret samarbejde mellem

• Uddannelsesinstitutioner

Og

• Kommuner

• Regioner

• Virksomheder

• organisationer
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Samarbejdsprojekterne
Key Action 2

- Key Action 2 handler om udvikling af 
produkter/metoder/løsninger på fælles 
problemer. 

- Alle organisationer og institutioner, der 
arbejder med uddannelse i skolesektoren kan 
indgå i et Key Action 2 projekt. 

- Tidligere strategiske partnerskaber. I det nye 
program ‘partnerships for cooperation’, på 
dansk samarbejdsprojekterne. 
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Erasmus+ 2021-2027
- meget mere information

• https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-
projekter/erasmusplus

• Download udgivelsen ‘Erasmus+ 2021-2027’
www.ufm.dk/erasmusplus/publikation2021-2027

• Nyhedsbrevet Udsyn
www.ufm.dk/uddannelsesprogrammer/udsyn

• Internationale uddannelsesprogrammer på Linkedin
https://www.linkedin.com/showcase/internationale-
uddannelsesprogrammer/
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Spørgsmål 
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