
Efteruddannelse 
Grundskoler og ungdomsuddannelser kan 
søge tilskud til at sende deres vejledere på 
efteruddannelse i Europa gennem Erasmus+: 
Børnehave, grundskole og ungdomsuddan-
nelse. Mulighederne tæller blandt andet 
kurser og jobshadowing. Aktiviteterne kan 
vare fra to dage til to måneder. 

Gennem programmet Nordplus Junior 
kan grundskoler og ungdomsuddannelser 
søge om tilskud til at sende vejledere på 
efteruddannelse i et af de nordiske eller 
baltiske lande. Vejlederen kan deltage 
i jobbytte, jobshadowing og individuelt 
tilrettelagte studiebesøg. Aktiviteterne kan 
vare fra fem dage til et år. 

Formålet med efteruddannelse af vejledere 
i grundskole- og ungdomsuddannelser 
er at styrke den faglige udvikling hos 

vejlederen, hente ny viden med hjem til 
institutionen og styrke kendskabet til god 
praksis inden for skolesektoren i Europa og 
i Norden. Vær opmærksom på, at enkelt-
personer ikke kan søge om tilskud. Institu-
tionen søger på vegne af medarbejderen.

Samarbejde 
Vejledere på grundskoler og ungdomsud-
dannelser, UU-centre og vejlederorgani- 
sationer har mulighed for at deltage i 
strategiske partnerskaber på tværs af de 
europæiske lande, organisationstyper og 
sektorer. Formålet med et partnerskab er 
at udveksle medarbejdere, metoder og 
god praksis blandt de deltagende institu-
tioner for derigennem at samarbejde om 
en styrket kvalitet af grund- og ungdoms- 
uddannelse. Ansøgningen om tilskud skal 
indsendes af den enkelte grundskole eller 
ungdomsuddannelsesinstitution. Enkelt-
personer kan ikke søge.

Vejledere, der arbejder med grundskoler 
og ungdomsuddannelser, kan indgå i 
samarbejdsprojekter og netværk gennem 
Nordplus Junior. Hensigten er at give 
skolerne mulighed for at udvikle pædago-
giske og didaktiske metoder inden for et 
valgt tema.  Ansøgningen skal indsendes af 
en grundskole eller ungdomsuddannelse, 
mens UU-centre og vejlederorganisationer 
kan deltage som partnere i projektet.

Vejledere med tilknytning 
til grundskole og ungdoms-
uddannelser (inkl. UU-Centre)

  

Vejledning i et 
internationalt perspektiv

Vidste du, at du kan få tilskud til at komme i praktik eller på kursus i et 
andet nordisk eller europæisk land? 

Din institution kan søge gennem EU´s uddannelsesprogram Erasmus+ og 
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. 

Programmerne giver også tilskud til, at du og din institution kan deltage i 
samarbejdsprojekter med institutioner og organisationer på tværs af de 
europæiske og nordiske lande. 

Mulighederne varierer inden for hver uddannelsessektor.
Læs mere om dine muligheder i denne folder.

Efteruddannelse og 
internationalt samarbejde 
for vejledere

Frister 

     Hold øje med nyhedsbrevet

 ‘Udsyn - Nyt om internationale 

uddannelsesprogrammer’ 

for ansøgningsfrister,  

vigtige datoer, begiven- 

  heder og relevante

      projekteksempler. 

          
 Abonnér på ufm.dk.

Erasmus+ 
      Erasmus+ er EU’s uddannelses- 

program. I programmet indgår de 28 
EU-medlemslande, EØS-landene Norge, 
Island og Liechtenstein samt Tyrkiet og 

Makedonien.

Besøg ufm.dk/erasmusplus 
og få mere information om dine 

muligheder for tilskud til 
europæiske mobilitets- 

og uddannelses-
projekter.

Nordplus 
Nordplus er Nordisk Ministerråds

uddannelsesprogram. 
Nordplus-programmet omfatter 

de nordiske og baltiske lande 
inkl. selvstyreområderne Grønland, 

Færøerne og Åland.

Læs mere om mulighederne for 
tilskud til nordisk efteruddannelses- 

og uddannelsessamarbejde 
på ufm.dk/nordplus

Har du brug for rådgivning og vejledning, er du 
velkommen til at kontakte os per telefon eller e-mail:

Styrelsen for Videregående Uddannelser
Internationale Uddannelsesprogrammer  
Bredgade 43
1260 København K
Tlf.: 72 31 78 00
Mail: euroguidance@uds.dk
www.ufm.dk/euroguidance

Yderligere information



Vejledere med tilknytning 
til erhvervsuddannelserne 
(inkl. UU-Centre)

Vejledere på
videregående 
uddannelser 
og i Studievalg

Efteruddannelse
 

Via Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og 
efteruddannelse kan organisationer og insti-
tutioner, der arbejder med erhvervsuddan-
nelse søge om tilskud til at sende vejledere 
på udlandsophold. Det kan være vejledere 
på skoler og UU-centre. Vær opmærksom 
på, at UU-centre og vejledere ikke selv 
kan søge, men har mulighed for at deltage 
som danske partnere i fx en erhvervsskoles 
ansøgning om tilskud fra Erasmus+. Ophold-
ene kan vare fra to dage til to måneder, men 
for efteruddannelsesophold anbefales en 
varighed af minimum fem dage.  Vejledere 
kan deltage i fx jobshadowing eller prak-
tikophold, hvor vejlederen indgår i det 
daglige arbejde på et vejledningscenter eller 
en erhvervsskole med fokus på udveksling 
af erfaringer og god praksis. Eller det kan 
være ophold, hvor vejledere mødes med 
vejledere og med lærere fra en erhvervs- 
skole eller virksomhedsrepræsentanter.

Tilsvarende kan organisationer, der arbejder 
med erhvervsrettede grunduddannelser 
søge tilskud til at sende vejledere på efter-
uddannelse med tilskud fra Nordplus Junior.  
Mulighederne tæller her jobbytte, job- 
shadowing og individuelt tilrettelagte studie- 
besøg. Organisationer, der arbejder med 
erhvervsrettet efter- og videreuddannelse, 
kan ligeledes søge om tilskud til at sende 
vejledere på efteruddannelse. Det sker gen-
nem Nordplus Voksen. Mulighederne er de 
samme som inden for Nordplus Junior. Alle 
mobilitetsaktiviteter inden for Nordplus kan 
vare fra fem dage til et år. 

Efteruddannelse 
Gennem Erasmus+: Almen voksenuddan-
nelse og folkeoplysning kan vejledere, der 
arbejder med voksnes læring få tilskud 
til et efteruddannelsesophold i et andet 
europæisk land. Opholdet kan vare fra to 
dage til to måneder. Mulighederne tæller 
blandt andet deltagelse i kursusaktiviteter, 
jobshadowing eller undervisningsophold i 
Europa.

Tilsvarende giver Nordplus Voksen tilskud til 
efteruddannelsesophold for vejledere inden 
for voksnes læring. Opholdene skal vare fra 
fem dage til et år og omfatter blandt andet 
jobbytte, jobshadowing og individuelt tilret-
telagte studiebesøg.

Formålet med efteruddannelse for vejledere, 
der arbejder med voksnes læring, er at give 
den enkelte organisation et samlet løft, 
styrke den faglige udvikling hos vejlederne, 
indhente ny viden og styrke kendskabet til 
god praksis inden for voksenuddannelses- 
sektoren i Europa og Norden. Vær opmærk-
som på, at enkeltpersoner ikke kan søge. 
Institutionen søger på vegne af medarbej-
deren.

 Samarbejde  
Med tilskud fra Erasmus+ kan vejledere del- 
tage i strategiske partnerskaber, som giver 
mulighed for at udveksle viden, metoder og 
vejledere på tværs af institutioner og organ-
isationer i Europa.  Alle typer institutioner 

Efteruddannelse 
 

Vejledere på de videregående uddannelses- 
institutioner og i studievalgscentre har 
mulighed for at søge om tilskud til efterud-
dannelsesophold i Europa. Det kan dreje sig 
om et træningsophold på en institution i et 
andet europæisk land i form af et studie-
besøg eller jobshadowing. Vejledere kan 
også komme i praktik i en virksomhed eller 
deltage i kurser, seminarer og workshops. 
Opholdet kan vare mellem to dage og to 
måneder. Tilskud til opholdet skal søges af 
vejlederens egen uddannelsesinstitution. 

Formålet med opholdet er at styrke vejleder- 
nes faglige udvikling, hente ny viden hjem 
til institutionen og styrke kendskabet til god 
vejledningspraksis inden for erhvervs- 
uddannelsessektoren i andre europæiske og 
nordiske lande til gavn for organisationen.  
Vær opmærksom på, at enkeltpersoner ikke 
kan søge om tilskud. Institutionen søger på 
vegne af medarbejderen.

Samarbejde 

Med Erasmus+ kan vejledere deltage i større 
europæiske strategiske partnerskabsprojekter 
på erhvervsuddannelsesområdet. Alle typer 
af institutioner og organisationer kan søge om 
tilskud. Et strategisk partnerskab giver mulig- 
hed for at udveksle viden, metoder og god 
praksis med organisationer i andre europæiske 
lande. Partnerskabet skal involvere minimum 
tre lande og kan vare fra to til tre år.  

Vejledere, der arbejder med erhvervsrettet 
grunduddannelse, kan indgå i samarbejdspro-
jekter og netværk gennem Nordplus Junior. 
Hensigten er at give skolerne mulighed for at 
udvikle pædagogiske og didaktiske metoder 
inden for et valgt tema. Derudover giver 
Nordplus Voksen tilskud til, at vejledere, der 
arbejder med erhvervsrettet efter- og videre-
uddannelse, kan indgå i udviklingsprojekter, 
kortlægningsprojekter og netværk. Formålet 
er at indsamle viden, udvikle pædagogiske 
og didaktiske metoder og etablere netværk 
inden for et givent emne.

Alle Nordplus projekter og netværk skal involvere 
minimum tre lande og kan vare fra et til tre år.

og organisationer kan deltage og projektet, 
som skal involvere minimum tre lande, kan 
vare to til tre år. Deltagere i et strategisk 
partnerskab vil ofte være undervisere, 
vejledere, ledere og voksne kursister. 

Vejledere kan også indgå i udviklingspro-
jekter, kortlægningsprojekter og netværk 
med tilskud fra Nordplus Voksen. Formålet 
er at indsamle viden, udvikle pædagogiske 
og didaktiske metoder og etablere netværk 
inden for et givent problemfelt. Et projekt 
eller netværk skal involvere minimum tre 
lande og kan vare et til tre år.

Samarbejde
 

Som vejleder inden for det videregående 
uddannelsesområde (inkl. Studievalg) er det 
også muligt at deltage i strategiske partner-
skaber. Formålet er at styrke kvaliteten af 
de videregående uddannelser og fremme 
transnationalt samarbejde inden for uddan-
nelsesverdenen. Samarbejdet varer i to til 
tre år og skal omfatte minimum tre lande. 

Gennem Nordplus Videregående kan de 
videregående uddannelsesinstitutioner og 
Studievalg deltage i udviklingsprojekter. 
Formålet er at hente ny viden hjem til 
institutionen, løfte den faglige udvikling hos 
institutionens medarbejdere samt styrke 
kendskabet til god praksis inden for den 
videregående uddannelsessektor i Europa 
og Norden. Minimum tre lande skal deltage 
i projektet, som kan vare i et til tre år.

Vejledere tilknyttet almen 
voksenuddannelse og folkeoplysning


