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Avdeling for internasjonalt samarbeid i grunnopplæringa 



Agenda 

• Kort om Erasmus+ og nasjonale prioriteringar 

• Samarbeidspartnerskap (KA220)

• Centres of VET excellence (CoVe) 

• Fagskolen i Rogaland

• Innovasjonsalliansar for sektorsamarbeid 



Tiltak og synergier

Mobilitet, europeisk og 
global (fysisk, digital 
eller hybrid)

Småskala partnerskap

Samarbeidspartnerskap

Kapasitetsbygging

Sport

Innovasjonsallianser

Fremtidsrettede prosjekt

Lærerakademier

Sentre for fremragende 
fag- og yrkesopplæring

Fellesgrader

Europeiske universiteter

Jean Monnet-tiltak

Horisont Europa

Kreativt Europa

Digitalt Europa

Interreg

Nordplus

Andre EU program

Nasjonale program og 
ordninger



Year of skills 2023

• 2022 State of the Union: "2023 will be the 

European year of Skills” 

• "We need much more focus in our investment on 

professional education and upskilling.“ (Ursula 

von der Leyen/ President of the European 

Commission)



Hva er Erasmus+?
• Studieprogram for kvalitetsheving

• Deling og utvikling av kunnskap på tvers av 

landegrenser

• Styrke samarbeid mellom fagskole og næringsliv

• Brede og definerte rammer for deltagelse

---------

• Fagskole = CVET på EU-språk (Continuing

Vocational Education and Training)

• HK-dir sin rolle: Forvaltningsorgan og veileder



Strategi for Erasmus

«Arbeids- og samfunnslivet er preget av økt 

internasjonal påvirkning og sosialt og kulturelt 

mangfold. Styrket internasjonalt samarbeid 

mellom utdanning, opplæring og arbeidsliv vil gi 

bedre utdanning til den enkelte og kompetanse 

som arbeidslivet etterspør»



Nasjonale og europeiske 
prioriteringer

• Inkludering og mangfold 

• Digital transformasjon 

• Miljø og kampen mot klimaendringer



KA220 
Samarbeidspartnerskap



Samarbeidspartnerskap

• Målet er å styrke utdanningskvaliteten i fagskolesektoren, og gi 

læring på tvers av landegrenser.

• Dette gjennom å støtte faglig samarbeid som skal utvikle, utveksle 

og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. 

• Økt arbeidsrelevans er sentralt 

• Målgruppe for fagopplæringen er: VGS, Fagskoler, Fylkeskommuner, 

Opplæringskontor og Bedrifter etc.

• Budsjett: Euro 120.000, 250 000, 400.000



Samarbeidspartnerskap

Noen krav:

• Varighet: 12-36 mnd

• Norsk søker må ha minimum to europeisk partnere 

fra 2 andre land i EU. (ingen maksimumsgrense)

• Mulig med europeiske partnere utenfor EU (må 

komme i tillegg)

• Neste søknadsfrist: mars 2023



Centres of Vocational
Excellence (CoVE)



Centres of Vocational
excellence (CoVe) og 
Innovasjonsallianser
• Sentraliserte tiltak:

- Forvaltes av Europakommisjonen

- Søknaden sendes til European Education and Culture

Executive Agency (EACEA) i Brussel og behandles der.

• HK-dir sin rolle: 

- Informasjon

- Rådgivning/ veiledning

- Prosjektetableringsstøtte (PES)

• Kunnskapspolitisk mål å øke den norske deltakelsen 

• Budsjett: 4 mill Euro per prosjekt





Centres of VET Excellence
Noen Krav:

• 4 år

• Norsk søker må ha minimum 7 partnere. 4 
europeiske land må være representert (inkludert 
Norsk partner)

• 2 partnere MÅ komme fra et EU-land.

• Hvert deltakerland må være representert gjennom
- 1 opplæringsinstitusjon
- 1 bedrift/ bransje/sektorrepresentant

• En norsk fagskole som søker må altså inkludere 1 
norsk bedrift i prosjektet

• Neste søknadsfrist: september 2023



Eksempler,innvilgede CoVe prosjekter, 1

European Excellence in Dairy sector

Fremme konkurranseevne gjennom en «spesialiserings»strategi for livslang kvalifisering av ansatte og lærere for å styrke 

samarbeidet med sentrale interessenter med en sterk yrkes- og læringstradisjon.

Agricultural and rural excellence

Skape et læringsmiljø som svarer på kompetansebehovet på arbeidsmarkedet ved å legge til rette for samhandling mellom lærere,

opplæringssansvarlige, mentorer fra bedrifter, studenter og forskere.

Sustainable Systems and Business Transformation

Prosjekt som skal bidra til den europeiske «green deal», og nye SMB-strategiene i industrien. Lage utdanningstilbud for utvikling av 

ansatte og organisasjonen. Målet er at SMB skal tenke nytt og re-designe sine forretningsmodeller.

Innovative transnational C-VET training in AI, VR, & social innovation

Gjøre C-VET mer attraktivt for livslang læring, samtidig som prosjektet tilbyr bedrifter nye og skreddersydde opplæringsmoduler 

som samsvarer med deres ferdighetsbehov i innovasjonsorienterte fag som kunstig intelligens, virtuell virkelighet og sosial 

innovasjon.



Eksempler,innvilgede CoVe prosjekter, 2
European Platform for Vocational Excellence in Health Care

Prosjekt som gir fremtidsrettet kompetanse for innovasjon og utvikling av helsesektoren. Målet med prosjektet er å støtte

digitalisering, medarbeider-/pasientinvolvering og pasientansvar for å oppnå maksimal kvalitet i omsorg, pasientsikkerhet, 

effektivitet og økonomisk bærekraft.

Fashion Earth Alliance for fashion, textiles and apparel industries

Har mål å om å gi mote- og tekstilinteressenter innovative verktøy for opplæring og oppkvalifisering, både gjennom

tradisjonelle læringstilnærminger samt bruk av digitale teknologier. Dette som en del av en innovativ online transnasjonal

samarbeidsplattform, inkludert mobilitet for elever og ansatte.

Learner Centric Advanced Manufacturing Platform

Har som mål å støtte og gjøre det mulig for regionale avanserte produksjonsbedrifter s å bli mer spenstige, innovative og 

bedre rustet til å trene, oppgradere og fornye elever, unge og voksne, for å lykkes med de digitale og grønne overgangene.

MOSAIC

MOSAIC har som mål å bringe sammen EU- og ikke-EU-partnere for å fremme eksellense innen kunst- og 

håndverkssektoren, sikre ferdigheter av høy kvalitet som fører til kvalitetsarbeid og karrierelange muligheter for alle.

Platform of Vocational Excellence Water Scale-up

Skal utdanne og trene VET-elever i å bli smidige, digitalt dyktige og bærekraftig orienterte fagfolk i vannsektoren.



Eksempler,innvilgede CoVe prosjekter, 3
Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence

Har mål om å etablere et nettverk av samarbeid mellom CoVEs i 5 europeiske land, innen sektoren for ren og bærekraftig 

energi. Et ransnasjonalt samarbeid gjennom felles strukturerte former for dialog og kommunikasjon.

Sustainable Energy Education

Skal utvikle nyskapende yrkesutdanning, gi løsninger for å forhindre globale klimaendringer og for at Europa skal bli et 

fossilfritt energikontinent. Prosjektet tar sikte på å lage COVEs dedikert til bærekraftig energi, som styrker regional innovasjon 

basert på regionale behov.

CoVEs for the Tourism Industry

Har som mål å utvikle en nedenfra og opp-tilnærming til excellence i reiselivssektoren, der utdanningsinstitusjoner (VET, HEI) 

øker sin evne til raskt å tilpasse kompetansetilbudet til utviklingen i økonomiske og sosiale behov.

Technical Skills for Offshore Renewable Energy

Skal utvikle og etablere et europeisk nettverk av VET-skoler og opplæringssentre innen offshore vindenergi. Målet er å skape 

innovative tilnærminger for kompetansetilførsel innen fornybar energi offshore. Dette ved å koble sammen offshore-energi-

hotspots spredt over hele Europa og stimulere innovasjon og samarbeid mellom VET-leverandører, industri og 

forskningsinstitutter.



Innovasjonsalliansar for 
sektorsamarbeid innan 
kompetanseheving



Mål for Innovasjonsalliansar for sektorsamarbeid innan 
kompetanseheving

• Sikre framtidas kompetanse behov i Europa. 

• Redusere ferdigheitsmangelen ved å utvikle utdanning- og 
opplæringsmodular  for høgare utdanning og fag- og 
yrkesopplæringa saman med næringslivet. 

• Styrke Europa sin innovasjonskapasitet ved å legge til rette for 
samskaping av kunnskap og entreprenørskap. 

• Innovasjonsalliansar fokusera spesielt på digitale og grøne 
ferdigheiter og områder med strategisk viktigheit for vekst og 
konkurranseevne i Europa. 



Innovasjonsalliansar for sektorsamarbeid innan 
kompetanseheving

• Aallianse mellom fag- og yrkesopplæring, høgare utdanning og 
arbeidslivet. 

• Alliansen skal gjennom samarbeid utvikle kompetanse innan ein
spesifikk sektor. 

• Lengde på prosjektet er 4 år og man kan søke om inntil 4 millionær 
EUR. 

• Søker direkte til kommisjonen i Brussel som vurdera søknad saman 
med oppnemnte ekspertar. HK-dir bidreg i søknadsprosess med 
rådgjeving. 



Sektorane i Innovasjonsalliansar
• Turisme 

• Samferdsel

• Romfart og forsvar 

• Bygg og anlegg 

• Landbruk og mat

• Industri (som bidreg til redusere og kutte utslepp) 

• Tekstil

• Digitalt (IKT)

• Elektronikk

• Detaljhandel

• Sosiale organisasjonar og helse 

NB! Kun ein søknad per sektor!



Kven kan være med?
Høgare Utdanning, fag- og yrkesopplæringa og næringslivet  

• 12 organisasjoner frå 8 forskjellige Erasmus+ programland. 

• 5 må minimum representere arbeidslivet (eks: verksemder, fagforeiningar, 
arbeidstakarorganisasjonar, handelsorganisasjonar)

• 5 må minimum være utdanningsinstitusjonar (høgare utdanning (EQF 6-8)  og 
fag- og yrkesopplæring (EQF 3 – 5). 

• Det må være ein høgare utdanningsinstitusjon og ein fag- og 
yrkesopplæringsorganisasjon med i alliansen.  

• Viktig! Kven som helst av organisasjonane som er medlem i alliansen kan sende 
inn søknad. Den som sender inn søknad på vegne av alliansen har 
koordinatoransvaret som har oversikt over framdrift og økonomi. 

------------------------------------------------------------------

• Organisasjonar som ikkje er Erasmus+ programland kan delta som partnar 
(fullverdig eller støttande), men må komme i tillegg til krava skildra over. Sjå eiga 
liste over land i erasmus-guiden.  Ta kontakt med HK-dir for meir info. 



Eksempel på organisasjoner som kan være med

• Higher education institutions

• Vocational Education and Training (VET) providers

• Networks of VET providers

• Small and medium-sized or large enterprises 
(including social enterprises)

• Research institutes

• Non-governmental organisations

• Public bodies at local, regional or national level

• Organisations active in education, training and 
youth

• Intermediaries that represent education, training or 
youth organisations or enterprises

• Accreditation, certification, recognition or qualification bodies

• Chambers of commerce, industry or labour, chambers of skilled crafts

• European or national social partners

• Hospitals or other care institutions, including long-term care

• Authorities responsible for education, training or employment at 
regional or national level

• Employment services

• National statistics offices

• Economic development agencies

• Sectoral or professional associations

• Sector skills councils

• Bodies providing career guidance, professional counselling, 
information services and employment services



Aktivitetar/pakkar i prosjektet som må være med  

I søknaden må aktivitetar i arbeidspakkar skildrast. Dei må
innehalde: 

• Lage ein strategisk plan for sektorsamarbeid om 
utvikling av ferdigheiter 

• Designe ein breidd europeisk utdanningsmodul for 
sektoren med kjernekompetanse innan første året. Her 
må behov for den digitale og grøne omstillinga 
adresserast. 

• Utvikle opplæringsinnhald for komande yrkesprofilar. 

• Laga ein langsiktig plan for korleis aktivitetane skal 
rullast ut og leverast etter prosjektslutt. 



Finansiering Cove og Innovasjonsalliansar
• Blir utbetalt i EURO

• Sekkebeløp 

• Lag eit budsjett (Euro) baser på arbeidspakke med 
aktivitetar. Eks: Prosjektstyring, arrangement, 
kommunikasjon, kvalitetssikring, utvikling av digital 
modulplattform etc…. 

• Det må kome fram estimat på kvar arbeidspakke. 
Det må også kome fram korleis dette skal fordelast 
på medlemsorganisasjonane i alliansen. 

• Kostnadar kan være lønn, reise og møter, utstyr, 
underleverandør, oversetting og publisering.

• Ikkje krav til eigenfinansiering. 



Søknadsfrist • Høst 2023. Følg med på Hkdir.no

• Kontakt: 
Ole-Johan Berge, ole.berge@hkdir.no
Gaute Kornberg, gaute@kornberg@hkdir.no

mailto:ole.berge@hkdir.no
mailto:gaute@kornberg@hkdir.no


Takk for 
oppmerksomheten!


