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KA229



Agenda

• Skoleutvekslingspartnerskap – litt om tiltaket

• Hva kjennetegner en god søknad?

• Skrivetips

• Gjennomgang av søknadsskjema

• Individuell veiledning



Individuell veiledning

• Fra ca.14.00

• 10 minutter pr. prosjekt 

• Skriv deg inn i listen

• Muligheter for individuell veiledning på 

telefon eller epost (erasmuspluss@diku.no)

mailto:erasmuspluss@siu.no


Hvorfor skoleutvekslingspartnerskap?

• Økt kompetanse i tverrnasjonalt samarbeid

• Anerkjenner verdien av mobilitet

• Muligheter for å utvikle nettverk og relasjoner

• En god mulighet for skoler som ønsker å gå i gang med

sitt første Erasmus+ prosjekt.

• Gjøre Erasmus+ lettere og mer tilgjengelig for skoler 



Skoleutvekslingspartnerskap (KA229)

• Kun åpen for skoler 

• Assosierte partnere

• Samarbeid mellom min. 2 og maks. 6 skoler i Europa

• Midler til prosjektstyring, reise og opphold. 

• Søknaden er basert på de samarbeidende skolenes 

felles behov og mål – vi jobber sammen og lærer av 

hverandre

• Prosjektets varighet er 1-2 (3)

• Budsjettbegrensning på EUR 16 500 pr. partner pr. år

• Innvilgelsesrate på KA229 i Norge



Innsending

• Fristen er absolutt

• Serveren kan være en flaskehals

• Tekniske problemer

• Man kan sende inn samme søknad flere 

ganger

• Den siste versjonen blir stående



Det essensielle

• Svar på spørsmålene - kort, konsist og gjerne

fengende. 

• Vis sammenhenger

• Unngå for mye gjentakelse

• Unngå at evaluator må “lese mellom linjene” 

• Få hjelp? Spør dersom du lurer på noe



Gode prosjekt er…

• Relevante (30 poeng)

• Samarbeidsbaserte (20 poeng)

• Veldrevne (20 poeng)

• Innflytelsesrike (30 poeng)



Relevante

Et godt prosjekt er

• relevant for skolene og deres utfordringer

• relevant for norsk utdanningssektor

• relevant for europeiske utdanningsmål

• relevant for målgruppen

Et godt prosjekt har

• relevante og konkrete mål som samsvarer med 

prosjektets prioriteringer

• et godt svar på hvorfor dette må gjøres 

internasjonalt

• gode beskrivelser av hva som er forventet 

utbytte på ulike nivå – elever, lærere, skolen, 

lokalsamfunnet, nasjonalt, (internasjonalt?)



Prioriteringer

• Horisontale

• Nøkkelkompetanser og grunnleggende ferdigheter

• Sosial inkludering 

• Samfunnsengasjement og interkulturell kompetanse

• Miljø og klima

• Innovativ digital praksis

• Verdien av europeisk kulturarv

• Skolesektoren

• Styrke utvikling og tilgang til opplæring i grunnleggende 

ferdigheter og nøkkelkompetanser

• Styrke lærerprofesjonen

• Styrke undervisning og læring i fremmedspråk 

• Øke interesse for og prestasjoner i STE(A)M fagene

• Utvikle et barnehagetilbud av høy kvalitet

• Anerkjennelse av læringsopphold i utlandet



Samarbeidsbaserte

• prosjektet er relevant for alle partnere

• beskriver sine samarbeidspartnere på en 

god måte – fremmer hverandres styrker

• gode planer for hvor og hvordan partnerne 

skal samarbeide

• ansvar og oppgaver er jevnt fordelt

• prosjektet er forankret ved skolene –

prosjektet blir ivaretatt hele veien ut…



Veldrevne

Et godt prosjekt

• viser at alle aktiviteter er knyttet til 

målsetningene og har en passende metodikk

• legger opp til lokale aktiviteter ved skolene 

underveis i prosjektet – digitalt samarbeid?

• har en plan som overbeviser om at alle praktiske 

detaljer blir ivaretatt på en god måte; reiser, 

opphold, utvelgelse av elever, risiko…

• har klare tanker om hvilke resultat/utbytte 

aktivitetene og prosjektet som helhet skal ha



Innflytelsesrike

Et godt prosjekt

• fører til endret praksis og/eller refleksjon 

på skolen

• gir et stort læringsutbytte for 

enkeltpersoner

• har en plan for hvordan evaluere om 

prosjektet var vellykket

• deler prosjektresultatene sine med andre 

på en strukturert måte



Hvordan evalueres søknaden?

• Søknaden vurderes kun i koordinatorlandet

• Søknaden blir vurdert av 1-2 eksperter 

• Søknaden gis poeng basert på felles kriterier

• Maks. 100 poeng, minimum 60 poeng totalt og 

over 50% i hver av kategoriene

• Egen pott og rangeringsliste for 

skoleutvekslingspartnerskap



Hva trenger du for å kunne opprette søknad?

• Organisatioin ID (OID, erstatter tidligere PIC-kode)

✓ Allerede deltatt i Erasmus+? Din organisasjon er automatisk overført til det nye systemet. 

Søk etter institusjonens nye OID (kan være greit å bruke «advanced search».

✓ Ikke deltatt i Erasmus+ tidligere? Registrer organisasjonen i portalen.

✓ For å registrere ny institusjon/ finne/ endre - Organisation Registration Portal

• EU Login Account (Din konto som gir tilgang til alle Erasmus+ systemer)

✓ For å opprette EU-login/ endre din eksisterende konto - EU Login Portal

✓NB! Nye e-post adresser – samsvar mellom EU-login og prosjektet

VIKTIG: alle skoler i partnerskapet trenger en OID og koordinatorene/kontaktpersonene

på hver skole trenger en EU-login. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Første gang du går inn i søknadsportalen:

• Innlogging via Erasmus+ applications

• Gå til ‘Opportunities’

• Klikk på ‘School Education’

• Velg ‘School Exchange Partnerships (KA229)’

Neste gang du går inn i søknadsportalen:

• Innlogging på same måte

• Gå til ‘My Applications’

• Søknadsskjemaet skal ligger der og blir lagret hvert

2 sekund. (NB! Store tekstfelt kan med fordel lages

lokalt på PC og deretter limes inn.)

TIPS: Les “Application Guidelines” før du begynner. 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications

