
Bergen 23.9.19

Økt samspill mellom programmer 

og ordninger
- EØS, Nordplus og Erasmus+



Introduksjon

Agenda:

• Erfaringer med internasjonalt samarbeid - Nordland fylkeskommune v/Tor 

Magne Andreassen

• Kort presentasjon av Nordplus, Erasmus+ og EØS-ordningen

• Gruppearbeid 

• Tilbakemelding fra gruppearbeid 



Prosjekteksempel: Nordland

• Setting

• En lang dags ferd

• Det som var

• Det som er 

• Det som blir

• Perspektiver i læringssektoren

• Kateteret og skolen

• Skoleeier 

• Regionale beslutningstakere

• Noen metaforer

• Torbjørn Berntsen, Watergate, X-fertilizers, nettverket. 



Nordplus

Nordplus er Nordisk ministerråds største program på utdanningsområdet

• Etablert i 1988

• Dagens Nordplus etablert i 2008

Består av fem underprogrammer

• Nordplus Junior

• Nordplus Voksen

• Nordplus Høyere utdanning

• Nordplus Nordiske språk

• Nordplus Horisontal



Nordplus

Nordplus er et felles nordisk/baltisk program 

- felles programadministrasjon

- felles programmidler (ikke nasjonale midler) 

- felles søknadssystem og søknadsfrist

- felles nettside:  www.nordplusonline.org

• Årlige programmidler fra Nordisk ministerråd: 9 millioner euro

• Årlig omsøkt sum: ca 25 millioner euro

• Antall prosjektsøknader per år: ca. 650

• Antall tildelinger per år: ca. 400

• Ca. 3 000 institusjoner mottar støtte per år

• Opp mot 10 000 studenter og elever drar på utveksling

http://www.nordplusonline.org/


Nordplus

Aktiviteter:

Mobilitetssamarbeid:

- Klasseutveksling

- Elev- og lærerutveksling

- Studentutveksling

- Ansattmobilitet

- Forberedende besøk

Prosjektsamarbeid:

- Etablering av nettverk

- Utviklingsprosjekter

- Etablering av kursmoduler og felles 

studieprogrammer

- Publikasjoner/spredning/utveksling av resultater

- Konferanser/workshops 



EØS: Utdanningssamarbeid – EEA and Norway Grants

2014-2021(24)

Fordeling 2014-2021 per land. Tall fra januar 2019 
(€ mill)

EEA Grants -mill. Norway Grants Total

Czech Republic €6.5 - €6.5

Croatia €24.0 €1.0 €25.0

Estonia €1.4 - €1.4

Latvia €5.5 €1.3 €6.8

Poland €20.0 - €20.0

Portugal €3.3 - €3.3

Romania €12.0 - €12.0

Slovakia €0.9 €2.1 €3.0

Slovenia €1.5 €12.0 €13.5

• 9 mottakerland 

• Budsjett: 90 mill Euro



EØS: Utdanning, stipend, praksisopphold og ungt 

entrepenørskap

• Mål

o Utvikle individ og kunnskapsgrunnlag

• Virkemidler: Institusjonelt samarbeid over landegrensene for å 

o Forbedre ferdigheter og kompetanse hos elever og ansatte

o Legge tilrette for mobilitet, kunnskapsproduksjon, utveksling og læring

o Instrumenter: Prosjektmidler inkludert, men ikke begrenset til:

o Utdanningsstipend

o Læreplanutvikling / opplæringsmateriell

o Praksisopphold / trainees

o Støtte til ungt entrepenørskap

o Støtte til ansatte



EØS: What’s in it for me?

• Muligheter for prosjektsamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter 

knyttet til utdanning/opplæring og innovasjon

• Romsligere budsjetter enn i Erasmus +. Alle utgifter dekkes + litt til

• Kan bli brukt i kombinasjon med andre europeiske programmer

• For eksempel tiltak som ikke lenger er mulig, eller er vanskelig å gjennomføre 

i Erasmus+

• Springbrett til strategisk utvikling av større prosjekter i EU, f.eks strategiske 

partnerskap eller mobilitetprosjekter



EØS: Noen eksempler

• Romania – prosjekter knyttet til medborgerskap, demokrati og minoriterer i 

Romania 

• Portugal- Utdanning og innovasjon i næringslivet under the Blue Economy

(marin and maritim sektor) programmet

• De Baltiske landene – Felles forskning og høyere utdanning

• Slovakia – Utdanning, innovasjon og næringsliv i «Green Industry», velferd og 

teknologisk assistanse i hverdagen

• Latvia – Samarbeid mellom norske og latviske Innovasjon og læringssentre

• Slovenia og Kroatia – Modernisering av skolesystemer (STEM, Digitalisering) 

• Polen and Tsjekkia – Pedagogiske tiltak på alle utdanningsnivåer



Hvor finner jeg mer informasjon?

eeagrants.org/

https://eeagrants.org/countries

diku.no/ressurser-og-verktoey/eoes-midlene

https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/countries
https://diku.no/ressurser-og-verktoey/eoes-midlene


Erasmus+

• Erasmus+ er EUs største program for utdanning, opplæring, 

ungdom og idrett

• Felles utfordringer i Europa – bredt spekter av prioriteringer

• Programlandene omfatter EU-landene, EØS-landene samt 

Serbia, Makedonia og Tyrkia. Disse landene kan delta i alle 

tiltak innenfor Erasmus+.

• Partnerlandene i Erasmus+ kan kun delta i enkelte tiltak under 

bestemte vilkår

• Består av 2 tiltak (KA1 og KA2), med flere underliggende tiltak



Erasmus+ - tall

• Årlige programmidler (til Norge): ca 27.millioner euro

• Årlig søkt sum: 49,77 millioner euro

• Antall søknader per år: 336

• Antall tildelinger: 277

• Cirka 15.000 deltakere



Erasmus+ aktiviteter

• Lærerutveksling

• Lederutveksling

• Utveksling for andre ansatte

• Kurs og jobbskygging

• Elevansatte 

• Partnerskap mellom skoler i flere land

• Samarbeid på tvers av nivåer i 

utdanningen og andre aktører på 

utdanningsfeltet.

• Forberedende besøk

• Tverrnasjonale samarbeidsprosjekter 

(TCA)



Julianne Breivik, 

Borgund Vidaregåande Skole

• Begynn enkelt

• Utvid nettverket

• Vær interessert

• Se nye muligheter



Spørsmål 1

Ta utgangspunkt i prosjekt dere har nå. 

Drøm litt om utviklingspotensialet dere kan ha på 

deres skole/institusjon. 

Tenk så på hvordan det kan være fornuftig å gå 

frem for å oppnå drømmen. Individuelt: 

Notér



Spørsmål 1

Ta utgangspunkt i prosjekt dere har nå. 

Drøm litt om utviklingspotensialet dere kan ha på 

deres skole/institusjon. 

Tenk så på hvordan det kan være fornuftig å gå 

frem for å oppnå drømmen. To-og-to:

Dele med 

personen

ved siden

av.



Spørsmål 2

Ta utgangspunkt i prosjekt dere har nå. 

Drøm litt om utviklingspotensialet dere kan ha på 

deres skole/institusjon. 

Tenk så på hvordan det kan være fornuftig å gå 

frem for å oppnå drømmen. Alle:

Diskutere i

gruppen.

Ordstyrer :

Styrer tiden –

1 minutt hver



diku.no

Takk for oss!

Ikke nøl med å ta kontakt!

Veiledning tirsdag kl. 13 - 15


