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Fag- og yrkesopplæringa
KA 202

Agenda
Mål for dagen
• Gje ei oversikt over grunnleggande deler i søknaden
• Gå spesifikt inn viktige deler i søknaden
• Sjå på søknaden visuelt
• Gje nyttige råd - rettleiing

Fleksibel timeplan, pausar, små øvingar

Nokon oppklaringar

VET
Fag- og yrkesopplæring = Vocational training
and education (VET)
….worked-based learning, ECVET,
apperentice, sustainability, inclusion, quality,
competences, learning outcomes,
qualifications, digitalization..............

To typer partnerskap
• Strategiske partnerskap som fremjer
innovasjon
• utvikle innovative produkter og aktivt
spreie resultata ein utvikler til eit større
publikum.
• Eksempel: Utvikling av
læringsverktøy, nye
undervisningsopplegg
• Strategiske partnerskap som fremjer
utveksling av god praksis
• fyrst og fremst å utvikle gode
tverrnasjonale nettverk der ein kan
utvikle, utveksle og dele god praksis,
gode ideer og metodar.

De forskjellige aktivitetene
• Project Management and implementation
• Transnational project meetings

• Learning/teaching/training activities
• Intellectual Outputs (bare for innovasjon)
• Multiplier events (bare for innovasjon)

• Exceptional costs
• Special needs

Prioriteringar
• Horisontale prioriteringar
(generelle)
• Gi alle mulighet å tilegne seg
nøkkel-kompetanser og
grunnleggende ferdigheter
• Sosial inkludering
• Samfunnsengasjement
• Miljø og klima
• Innovativ digital praksis

Prioriteringar for VET-sektoren
• Internasjonaliseringsstrategiar for
VET

• Nøkkelkompetansar
• Inkludering i VET
• Kvalitetsutvikling i VET
• Utdanning/opplæring av VET
lærarar

• Worked-based learning
• VET konkurransar (t.d. yrkes-NM )

•

Developing partnerships supporting the setting up and implementation of internationalisation strategies for VET providers3, aimed
at putting in place the necessary support mechanisms as well as contractual frameworks to promote quality mobility of VET staff and
learners4, including promoting the automatic mutual recognition of qualifications and learning outcomes; developing student support
services to foster VET internationalisation and learner mobility, through actions aimed at informing, motivating, preparing and
facilitating the social integration of the VET learner in the host country, while enhancing their intercultural awareness and active
citizenship.

•

Developing partnerships aimed at promoting work-based learning in all its forms, for both young and/or adults and in particular for
the implementation of the Council Recommendation on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships5. These
partnerships can also aim at developing new training content and joint VET qualifications that integrate periods of work-based
learning, opportunities to apply knowledge in practical workplace situations, and embedding international mobility experience
whenever possible.

•

Increasing the quality in VET through the establishment of feedback loops to adapt VET provision, including by setting-up or testing
graduate tracking arrangements as part of quality assurance systems in line with the Council Recommendation on tracking graduates,
and the Recommendation on the European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training
(EQAVET)6 ;

•

Enhancing access to training and qualifications for all, with a particular attention to the low-skilled, through continuing VET, notably
by increasing quality, supply and accessibility of continuing VET, validation of non-formal and informal learning, promoting work-place
learning, providing for efficient and integrated guidance services and flexible and permeable learning pathways; includes developing
partnerships between micro, small and medium sized companies and VET providers aimed at promoting joint competences centres,
learning networks, support to pooling of resources, and providing initial and/or continuing training to their staff.

•

Further strengthening key competences in initial and continuing VET, in particular literacy, numeracy, digital, entrepreneurship, as
well as languages, including common methodologies for introducing those competences in curricula, as well as for acquiring,
delivering and assessing the learning outcomes of those curricula.

•

Supporting the uptake of innovative approaches and digital technologies for teaching and learning, as outlined in the Digital Education
Action Plan, including the effective use of the SELFIE self-reflection tool to support a comprehensive approach to innovation, and the

Typiske tema for søknadane
siste åra
• •Samarbeid skule - arbeidsliv
(work-based learning)
• •Attraktivitet (rekruttering til y-fag)

• •Gjennomføring og inkludering
(fråfall)
• •Entreprenørskap
• •Miljø, digitalisering, godkjenning
av opplæring (klima, bærekraft)

Typiske feil/manglar ved
søknader
• Feil valg av søknadsskjema – spør oss om de er i tvil
• Valt feil sektor for søknad

• Feil i budsjett; søkt for mykje / for lite, eller feil
budsjettpost
• Gløymt obligatoriske vedlegg
• Sent inn søknaden for seint

Innsending
• Fristen er absolutt – 24.mars kl
12:00 (kontakt om problem seinast innan kl
14:00)

• Servaren kan vere ein flaskehals
• Tekniske problemer
• Kvar institusjon kan berre sende
inn éin søknad per sektor
• Ein kan sende inn same søknad
fleire gongar - den siste versjonen
vert ståande

Ein god søknad

Det essensielle
• Bruk tid
• Få hjelp?
• Les guidane

• Programguide (ink. Annex I), Guide for
experts
• Svar på spørsmåla (på ein kort og konsis
måte)
• Ikkje gjenta ting
• Ikkje la informasjon stå mellom linjene

• Spør dersom du lurer på noko
• Skriv enkelt og fengande

Skriv enkelt og dokumenter om mogeleg
• “Sometimes one is forced to consider the
possibility that affairs are being conducted
in a manner which, all things being
considered and making all possible
allowances is, not to put too fine a point on
it, perhaps not entirely
straightforward.” Translation: You’re lying
• Unngå lingo, ikkje overdriv, ver presis

• Forankring: strategiar, undersøkelsar,
analyser, mål - lokalt, regionalt, nasjonalt
og internasjonalt

Budsjettet
• Budsjettet må være realistisk og
stå i forhold til de foreslåtte
aktivitetene

• Rom for små og store prosjekt proposjonalitet
• Planlegg aktivitetene først, så
budsjettet
• Forklar store summer
(lønnsmidler)!

Gode prosjekt er…
• Relevante (30 poeng)
• Samarbeidsbaserte (20 poeng)
• Veldrevne (20 poeng)
• Ha verknad (30 poeng)

= evalueringskritera
• Relevance

• Quality of Partnership
• Quality of Project design
• Impact and dissimination

Relevante
Eit godt prosjekt er
• relevant for skulen i lys av sitt miljø og sine
utfordringer
• relevant for norsk utdanningssektor
• relevant for europeiske utdanningsmål
• relevant for målgruppa
Eit godt prosjekt har
• relevante læringsmål som samsvarer med
prosjektets mål

• et godt svar på hva merverdien av å arbeide
internasjonalt er
• gode tanker om hva de ønsker å levere

Samarbeidsbaserte
• relevant for alle partnarar
• skildrar sine samarbeidspartnarar på ein
god måte
• samarbeider godt med partnerne
• fordeler arbeidsoppgaver jevnt

Veldrevne
Eit godt prosjekt
• ivaretar alle praktiske detaljer på
ein god måte
• har tydelege mål med alle
aktivitetar og kan vise korleis de
legg til rette for prosjektet si
målsetting
• leverer gode og brukande resultat

Ha verknad
Eit godt prosjekt
• fører til endra praksis eller refleksjon på
institusjonen
• gjev eit læringsutbytte for enkeltpersoner
• har ein plan for korleis evaluere om
prosjektet var vellykket
• deler prosjektresultata sine med andre på
ein strukturert måte

Oppsummering - ein god søknad skal
• Ha ein reflektert begrunnelse for prosjektet
• Vere i samsvar med prioriteringane i programmet
• Skildre mål, partnerskap, aktivitetene og forventa
resultat
• Ha ei realistisk målsetting for aktivitetan(e) slik dei er
budsjettert
• Ha ein sterkt partnerskap som har ein klar rolle- og
ansvarsfordeling
• Synliggjere aktivitetane sin plass I prosjektet og få
fram meirverdien
• Synliggjere mål for spreiing av resultat

No over til søknadsskjemaet

diku.no

