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Universitets- och högskolerådet, UHR
”Utbildning, utbyte och utveckling – för alla som vill vidare”

•
•
•
•

Studieinformation – studera.nu
Antagning till högskolan – antagning.se, universityadmissions.se
Bedömning av utländsk utbildning, alla utbildningsnivåer – uhr.se/bedomning
Internationellt utbyte och samarbete, alla utbilningsnivåer – utbyten.se

Universitets- och högskolerådet, UHR
UHR:s regleringsbrev 2015-2017:
”Myndigheten ska särskilt redovisa vilka informationsinsatser som har vidtagits
för att inom myndighetens uppgifter nå studie- och yrkesvägledare på alla
utbildningsnivåer.”
Vägledare en viktig målgrupp för UHR
- som vidareinformatörer
- som länk till elever och studenter
- som mottagare av fortbildning, stöd och verktyg
Vägledarwebb & nyhetsbrev för vägledare: www.uhr.se/syv

Uppdrag för Euroguidance
• Utveckla en europeisk dimension inom studieoch yrkesvägledning
• Främja internationellt utbyte genom
vägledning
• Inkludera ”ivägledning” i det dagliga
vägledningsarbetet

www.Euroguidance.eu
Good practice database

Magazine

Newsletter

Erbjuda kompetensutveckling för vägledare
Sara •
Tack för en mycket lärorik
och inspirerande kurs. Jag
kommer ta med mig mycket
från den här kursen i min
vägledning

Stefan
Ny inspiration, en
ögonöppnare t.ex. för
vikten av efterstadiet, och en
igångsättare att
faktiskt börja förändra
och förbättra.

Fanni •
Jag har verkligen lärt
mig massor under
kursen gång men inte
bara det - jag har fått
helt nya sätt att se på
saker, helt nya
förhållningssätt!

Bidra till samarbete mellan vägledare
och vägledningstjänster i olika länder
• Samordna och finansiera studiebesök för vägledare i
Europa, i samarbete med Sveriges Vägledarförening
inom ”Academia”. Sista ansökan 22 november.
Läs om andras erfarenheter på uhr.se/euroguidance

• Arrangera olika typer av internationella utbyten,
konferenser och seminarier för vägledare

Informera och sprida kännedom både ”utåt” och ”inåt”
“Internationellt”
nyhetsflöde på
UHR:s
vägledarwebb:

Artiklar:
DEVELOPING GUIDANCE COMPETENCES FOR LEARNING MOBILITY:
https://brill.com/view/title/57290
An international dimension for improved capacity building of guidance professionals:
https://www.cedefop.europa.eu/files/6202_en.pdf

www.uhr.se/euroguidance

Beskrivning av det svenska
vägledningssystemet

Vad kan studerande inom vuxenutbildningen göra?

Studier och praktik inom program – Norden o Baltikum
Nordplus – Nordiska ministerrådets program
Nordplus Vuxen - studera eller praktisera minst 5
arbetsdagar och max 1 år vid en nordisk eller en
baltisk organisation, inklusive på de självstyrande
områdena Färöarna, Grönland och Åland.
Nordplus Högre utbildning - studera 1-12 månader
Expressmobilitet - en vecka (fem arbetsdagar).
→ Nordplus vuxen
https://www.utbyten.se/program/nordplus-vuxen

Studier och praktik inom program - Europa
Erasmus+ - EU:s program för internationellt utbyte och samarbete
Studier

Praktik

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande
Vuxna studerande med låg utbildningsnivå eller med
begränsade möjligheter kan delta i utbyten
(mobilitetsaktiviteter)

Erasmus+ yrkesutbildning
Studerande inom vuxnas yrkeslärande kan praktisera vid en
relevant organisation utomlands under 10 dagar upp till 1 år. De
kan även delta i yrkestävlingar mellan 1-10 dagar.

Studie- eller praktikperiod för enskild studerande kan vara från
2 upp till 30 dagar (exklusive digitala aktiviteter).
Studerande i grupp kan vara fysiskt på plats från 2 upp till 30
dagar (exklusive digitala aktiviteter).

Erasmus+ mobilitet högre utbildning
studenter på högskolan praktisera på ett företag eller i en
organisation i ett annat europeiskt land mellan två och tolv
månader

Erasmus+ mobilitet högre utbildning
student vid en högskola kan studera 3–12 månader vid ett
annat europeiskt lärosäte.
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-vuxenutbildning/

Studier och praktik inom program – Övriga världen
Atlas - svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen.
• Atlas partnerskap - organisationer inom vuxenutbildning kan
söka medel för samarbete med motsvarande
utbildningsinstitutioner över hela världen.
• Elever som läser allmänna kurser inom vuxenutbildningen kan
delta i utbyte inom sådana projekt

• Atlas praktik - elever inom vuxenutbildningens yrkesprogram
kan delta i arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i
ett annat land. APL-vistelsen utomlands ska pågå i minst tre
veckor (femton arbetsdagar) och max 15 veckor (75
arbetsdagar).
https://www.utbyten.se/program/om-atlas/

På egen hand – vanligt för vuxenstuderande?
• Vuxenstuderande är underrepresenterade inom internationell mobilitet

• Social snedrekrytering när det gäller deltagande i program
• I lägre grad för dem som praktiserar utomlands
• Studerande med utländsk bakgrund studerar utomlands i högre utsträckning
trots sin socioekonomiska bakgrund – de studerar utomlands som free-movers i
högre utsträckning
• Att studera utomlands som free-mover är vanligare inom vuxenutbildningen
• Nya Erasmus+ vill bli mer inkluderande och få fler deltagare från
underrepresenterade grupper

Varför delta? Fördelar för samhälle och individ
Nuffic – Nederländernas organisation för internationalisering inom utbildningsområdet: www.nuffic.nl

Varför ska vägledare involveras?
• Vi behöver göra mer för att nå 20-procets målet - hitta nya sätt att
bredda deltagandet genom ökat stöd och motivation för individen
• Börja tidigt att väcka tanken – internationella kontakter och
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas. Alla i skolan
ska arbetas med detta.
”Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet såväl på
utbildningsområdet som på arbetsmarknaden och därigenom skapat ett behov av att
unionens medborgare förbereds för att utveckla sina inlärnings- och karriärvägar
inom ett större geografisk område”
EU:s rådsresolution om livslång vägledning , 2008

Ivägledningsarbetet
• Garantera tillgång till mobilitet –
motivation och förberedelse, breddat
deltagande
• Säkerställa ”överlevnad” – stöd under
mobilitetsperioden
• Förbättra inlärningsresultatet – bearbeta
upplevelser och identifiera kompetenser

Möjligheter för vägledare inom vuxenutbildningen

Internationell mobilitet för vägledare
Tänk på:

• Gå en kurs eller delta på utbildningsevenemang
En skola eller annan utbildningsorganisation kan ansöka om
medel för fortbildning i ett annat europeiskt land genom kurser,
konferenser och seminarier, på plats och digitalt.

-

• Jobbskugga en kollega
Jobbskuggning innebär ett slags praktiktjänstgöring där man
auskulterar hos en kollega i ett annat land genom att arbeta
parallellt med denna. Här ges man möjlighet att lära av kollegor
vid en utländsk relevant organisation verksam inom området
vuxnas lärande. Perioden på plats (fysiskt i ett annat land) kan
varvas med digitala lösningar.

-

Skolan kan söka för olika aktiviteter i ett och
samma projekt
Flera skolor kan bilda ett konsortium för att kunna
skicka iväg vägledare från flera skolor
Hitta partners och utbildningar - tips finns på
utbyten.se.
Kontaktseminarium - ett sätt att hitta
projektpartners
UHR anordnar informationsmöten och
skrivarstugor
UHR hjälper dig gärna vidare om du har frågor.
Egen kanal för vuxenutbildningen: mejl:
ka1vux@uhr.se, telefon: 010-470 04

Internationell mobilitet för vägledare
• Åk på studiebesök inom Academia
Boende, resa och traktamente finansieras för ett fåtal vägledare varje år
- Se vilka utbyten som äger rum på euroguidance.eu – märkta med ”A”
- Sök senast 22 november – blankett och instruktion: www.uhr.se/syv

- Reseberättelser från tidigare stipendiater
• Åk på utbyte inom Nordplus

- organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med vuxnas lärande
(formellt, informellt och icke-formellt) kan söka medel för utbyte
- Sök bidrag för förberedande besök

Internationellt projektsamarbete
• Erasmus+ Småskaliga partnerskap
Småskaliga partnerskap är avsedda för nya aktörer inom Erasmus+, organisationer
med begränsad kapacitet eller med mindre erfarenhet av internationellt samarbete.
Projekten kan pågå mellan 6 och 24 månader. Minst två organisationer från två olika
programländer måste delta.
https://www.utbyten.se/program/erasmus-smaskaliga-partnerskap

• Erasmus+ Samarbetspartnerskap
Mer omfattande samarbeten som syftar till att främja utveckling, överföring och tillämpning
av innovativa metoder och bidra till att produkter och resultat tas fram genom europeiskt
samarbete.
Projekten är ett-, två eller treåriga och minst tre organisationer från tre olika länder måste
delta.
https://www.utbyten.se/program/erasmus-samarbetspartnerskap

Digitala möjligheter till internationell kompetensutveckling
• EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe
Digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande i Europa - Delta i online-diskussioner, hitta
samarbetspartners, nätverka med kollegor, delta i fortbildning via Massive Open Online Courses
Särskilt temaområde: Outreach and guidance.
EPALEs svenskspråkiga sida: https://epale.ec.europa.eu/sv
• Samverka på nordisk nivå via NVL
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande - Ta del av aktuella publikationer och digitala seminarier:
https://nvl.org/vaglednings-natverket
• Euroguidance resurser för vägledare
Euroguidance internationella webbibliotek ta del av publikationer, rapporter och forskning som på ett eller annat sätt
berör det internationella vägledningsfältet och/eller mobilitetsområdet.
https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/pafyllning-for-dig/internationellt-webbibliotek

Tack!
www.uhr.se
frågor: euroguidance.sweden@uhr.se
webb: www.uhr.se/euroguidance

