MOBILITET NORDLAND
ET ERASMUS+ PROSJEKT

Marie Skundberg

OM PROSJEKTET
"Internasjonalisering i utdanning
skal være tett på klasserommet og
verkstedet"
-Stortinget

Prosjektet Mobilitet Nordland gir
deg mulighet til å virkeliggjøre
ambisjonen.
Utdanningsavdelignen har sammen med videregående skoler og
fagopplæringssektoren,
tilbud
om
kompetanseheving
gjennom
mobilitetsopphold i Europa.
Mobilitet Nordland er støttet av Erasmus+ programmet som er EUs program
for utdanning og opplæring.
Målet med satsningen i Erasmus+ er bedre samarbeid mellom utdanning/
opplæring og arbeidsliv, samt økt kvaliet på praksisordningene spesielt.
Noen av de mest sentrale satsningsområdene i Erasmus+ er kvalitet i
undervisning og opplæring og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.
Norge deltar som programland i Erasmus+ og DIKU er nasjonalt kontor for
utdanningsfeltet.
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LÆRLINGER
Som lærling kan du ha 5 til 13 ukers praksisopphold i en relevant bedrift
i Europa. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av
utdanninga i utlandet.

Ida Berg

For deg som er lærling er målsetningene at du skal:
Utvikle forståelse og aksept for alternative
arbeidsoppgaver

måter

å

løse

Få faglig trening og bli en enda dyktigere fagarbeider. Du vil oppleve
produksjon på andre nivå, erfare andre driftsmetoder, andre
formalitetskrav og annen pedagogisk tenkning.
Få en bedre forståelse av hvordan der er å arbeide i et flerkulturelt og
inkluderende arbeidsliv, samt oppleve og omgås utenlandske
arbeidskolleger utenom arbeidstid. Dette er nyttig erfaring å ta med seg
hjem til Nordland.
Få en annerledes språkerfaring. Å leve i et land med et annet språk
enn norsk gir deg gode muligheter til å utvikle dine ferdigheter i engelsk,
samt lære deg noe grunnleggende lokalt språk. Alle lærlinger vil få
tilsendt et elektronisk språkkurs før avreise.
Interessert? Ta kontakt med din faglige leder/opplæringskontor og se
www.nfk.no/mn for mer informasjon.
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ELEVER
Elever kan gjennomføre 2 til 4
ukers praksisopphold ved en
godkjent yrkesfagsskole og/eller
ha
praksis
i
en
bedrift/
opplæringsorganisasjon
i
Europa.

Sondre Carlyle

Videregående skoler i Nordland som er med i prosjektet kan søke på vegne
av sine YFF-elever. Programmet skal gi norske elever et praksisopphold ved
en relevant skole eller bedrift i Europa.
Målet er:
Å øke kunnskapen om utenlands arbeidsliv.
Å styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i
andre Europeiske land og Norge.
Å øke allmennkunnskapen om andre kulturer.

Marit Solstrand
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YRKESFAGLÆRERE / INSTRUKTØRER
Prosjektet er et virkemiddel til kompetanseheving for deg som er
yrkesfaglærer, faglig leder/instruktør eller prøvenemndsmedlem.
Målet er å:
Lære om, observere og diskutere konkrete utfordringer og løsninger
som vertslandet vil vise frem. Dette kan være:
-eksempler på god praksis inne fag-/yrkesopplæring,
-eksempler på vurderingsformer av fagkompetanse,
-eksempler på god praksis for å forebygge frafall.
Lære om/av andre lands læreplaner, utdanningsstrukturer og
vurderingsstrategier.
Vurdere om lærebedrifter i utlandet kan fungere som
utplasseringsbedrift for lærlinger i Nordland.
Finne inspirasjon til å videreutvikle og forsterke initiativ ved lokal skole
og bedrift i Nordland som vil kunne bidra til å heve kvaliteten på
fagopplæring.

Marie Skundberg

Omfang er i utgangspunktet en uke praksisopphold i et europeisk land. Det
vil være en kombinasjon av opphold ved yrkesfagskole og lærebedrifter. Fra
Nordland reiser 2 til 4 personer med samme faglig bakgrunn
(programområde) sammen.
Du melder din interesse ved å snakke med egen skoleledelse/seksjon/
kontaktperson i bedriften.

5

FELLESFAGLÆRERE
Fellesfaglærere ved skoler som er
med i Mobilitet Nordland har tilbud
om å få delta
på kurs og
hospiteringsopphold i utlandet i 2
til 10 dager.
Vilja F. Flatås

Målgruppen er primært:
Fremmedspråklærere
Engelsklærere
Realfaglærere (fellesfag og programfag)
Samfunnsfaglærere
Rådgivere
Formålet med hospiteringen er å:
lære av andre kollegers og skolers praksis (individ- og skolenivå)
få faglig og fagdidaktisk påfyll og inspirasjon
dele og integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i egen praksis og i
egen fagseksjon/skole
knytte nye kontakter for framtidig samarbeid
Primært brukes skolens egen portefølje av utenlandske skoler.
Økonomi: Det gis støtte etter faste satser som skal gå til reise og
oppholdsutgifter. Skolen må påregne egenandel.
Du melder din interesse ved å snakke med egen skoleledelse/seksjon/
kontaktperson.
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VEIEN VIDERE
Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg, din bedrift
eller din skole!
Gå til www.nfk.no/mn for å lese mer, meld deg inn i Facebook-gruppen
"Mobilitet Nordland" for å se bilder og innlegg fra deltakere som har vært og
er utplassert i utlandet.

Thomas S. Elvestad

Marte S. Wiik

Nyttige lenker:
www.nfk.no/mn
www.facebook.com/groups/
mobilitet.nordland
www.erasmuspluss.no

Marina Fagervik

Vi ser frem til å høre fra deg!
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WWW.NFK.NO

