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Til Kunnskapsdepartementet

SRYs innspill til ny Erasmus - strategi 2021 - 2027

Vi viser til invitasjon av 1.1 2.2020 til å gi innspill på strategi for norsk deltagelse i det europeiske
utdanningssamarbeidet. Vi har strukturert svaret som i høringsbrevet, men svart med utgangspunkt i
SRYs mandat som er knyttet til fag - og yrkesopplæring p å videregående opplærings område. Vårt
svar berører derfor ikke ambisjoner høringsbrevet viser til knyttet til Meld. St. nr. 7 (2020 - 2021) En
verden av muligheter – I nternasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

SRY har følgende innspill til den nye strategien:

Mål og ambisjoner:

• Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske utdannings - , opplærings - ,
ungdoms - og idrettssamarbeidet gjennom Erasmus+ i perioden frem mot 2027?

- Øke kvalitet i opplæringen gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt samarbeid kan
bidra i å gjennomføre de tverrfaglige temaene «demokrati og medborgerskap», «bærekraftig
utvikling», «folkehelse og livsmestring» i fagfornyelsens læreplaner. Internasjonalt samarbeid
gir større forståelse for hvordan samfunnet er bygd opp.

- Heve yrkesstoltheten og attraktiviteten i yrkesfagene
- Hente inspirasjon og motivasjon gjennom å lære andre lands metoder, teknikker og måter å

løse utfordringer på
- Øke gjensidig kulturell og sosial forståelse på tvers av landegrenser
- Utvikle Norges rolle i internasjonalt samarbeid med mer gjensidighet i samarbeidet og se

yrkesfagene i et større perspektiv

• Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Erasmus+ og
Det Europeiske utdanningsområdet?

- 50 % økning av antall mobiliteter for elever, lærlinger , yrkesfaglærere, instruktører og
faglig leder , og andre med roller og verv innen fag - og yrkes opplæring.

- Øke antall fagområder som benytter seg av mulighetene i Erasmus+
- Øke andelen med utveksling i bedrifter/virksomheter og arbeidslivsdeltakelse
- Etablere samarbeid med WSN for å bruke de nye mulighetene for trening til

yrkeskonkurranser
- Storbritannia må inn igjen i mobilitetssamarbeidet, gjerne via bilaterale avtaler ( f.eks. som

vi har med Tyskland jf Gjør det! - programmet).

Muligheter og utfordringer:

mailto:post@utdanningsdirektoratet.no
http://www.udir.no/Spesielt-for/Fag-og-yrkesopplaring/Faglige-rad/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
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• Hvilken betydning har det europeiske samarbeidet og Erasmus+ for dere?

- Det gir tilgang til et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer i andre land og bidrar til å utvikle
kvalitet i eget arbeid.

- Det er en god mulighet for alle som er involvert i fag - og yrke sopplæring til å utveksle
erfaringer på tvers av landegrenser

- Erasmus+ er en mulighet for lærlinger, elever , ansatte i videregående opplæring og andre
med verv/roller innen fag - og yrkesopplæring å tilegne seg verdifull erfaring med å jobbe i
utlandet

- Erasmus+ er en mulighet for lærlinger, elever og ansatte i videregående opplæring ,
lærebedrifter og andre med verv/roller innen fag - og yrkesopplæring å utvikle
språkferdigheter og kulturell forståelse

• Ser dere nye/uutnyttede muligheter ved deltakelse i samarbeidet?

- Erasmus åpner nå for et videre formål med både strategisk partnerskap og mobilitet i form
av trening og deltakelse i yrkeskonkurranser. Denne nye muligheten må settes opp som et
utviklingsprosjekt i samarbeid med W orldSkills Norway.

- Mer oppmerksomhet og vektlegging på instruktører, veiledere og opplæringskontorenes
deltakelse . Inte rnasjonalisering som del av strategisk kompetanseutvikling for
yrkesfaglærere

- Gjensidig utveksling av elever og lærlinger kan være en me tode for å rekruttere faglært
arbeidskraft til det norske arbeidslivet.

- SRYs medlemsorganisasjoner kan mobilisere interesse i egne organisasjoner, men det er
den enkelte medlemsbedrift som må yte støtte til deltakere under oppholdet.

- Diku kunne f.eks. or ganisere informasjonsmøter om mulighetene i Erasmus+ for
arbeidstaker organisasjonene

- Initiere piloter til enkelte lærefag for å sikre kvalitet på læringsutbytte t
- Erasmus+ kan brukes til å forankre utvekslingsmuligheter i bransjene.
- Motivasjons - og holdningsarbeid overfor unge og foreldre
- Samarbeid over landegrensene kan brukes til å ivareta små og verneverdige fag og «tapte

håndverksfag».

• Hva er de største utf ordringene og hindringene knyttet til deltakelse i Erasmus+, både
i søknadsfasen og i gjennomføringen av prosjekter?

- Forskjeller i fagopplæringssystemene kan være en utfordring, vi har 2+2 - modell og andre
land har f . eks . skolebaserte fagopplæringssysteme r

- Vi har læreplaner som er nasjonale og forskrifter, mange andre lands
fagopplæringssystemer har ikke dette, deres læreplaner er bedriftsorienterte, eller
bransjeorienterte. Dette kan gi utfordringer f.eks. v ed godkjenning av opphold .

- Små og mellomstore be drifter har ikke nødvendige ressurser til å forberede, tilrettelegge
og gjennomføre mobiliteter.

- Det er utfordrende å nå mindre bedrifter – det må være et system og ressurser til å følge
opp disse i fylkene/Diku e.l.

- De subkomiteene som fantes nasjonalt før de ulike mobilitetsprogrammene ble slått
sammen i LLP/Erasmus+, bidro til at partene hadde mer eierskap til ordningen.

- Organisere mobilitet er ressurskrevende, og arbeidet er ofte knyttet til ildsjelers innsats
- Ulik praksis i ulike skoler når det gje lder ressursinnsats for internasjonalisering
- Inspirere flere bedrifter til å ta inn utenlandske lærlinger. Det kan være utfordrende å nå

ungdommen, eksempelvis sliter bilbransjen med å få tak i lærlinger.
- Det er for lite kunnskap om ordningen i bransjeorg anisasjonene.
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- Det er store forskjeller på lønns - og arbeidsvilkår og oppmerksomhet om HMS mellom
landene

• Hvordan arbeider din organisasjon med å mobilisere til og støtte opp under
(potensielle) deltakere?

- Bidrag til strategier og politisk rammeverk
- Gjennom bidrag til og deltakelse i konferanser som Dikus internasjonaliseringskonferanse

og ANSA sin årlige konferanse – og samarbeid med WorldSkills Norway

• Hvilke nasjonale, regionale og lokale støttetjenester (f.eks. informasjon, kurs,
r ådgivning, økonomiske stimuleringsordninger) er særlig viktige for at din
organisasjon skal lykkes i det europeiske samarbeidet?

- SRY er et verv, og har ikke faste ressurser, en arbeidsgruppe er nedsatt for det
internasjonale arbeidet. Gruppen jobber i tråd med en handlingsplan på det internasjonale
området vedtatt av SRY. Denne gruppen rapporterer til SRY det som er aktuelt fra ulike
internasjonale fora. Diku er observatør i gruppen og tar inn info om Erasmus der relevant.

- Det bør utvikles en nasjona l strategi i samarbeid mellom SRY og Diku som støtte for
fylkeskommunenes og de operative partenes aktiviteter og prioriteringer

Informasjon og bruk av kunnskap og resultater:

• Opplever du/din organisasjon at dere har god informasjon om europeisk politikkutvikling og
samarbeid, som grunnlag for deres deltakelse i Erasmus+?

- SRY har informasjon om hva som skjer og diskuteres gjennom det formelle
trepartssamarbeidet på europeisk nivå - ACVT. Diku informerer om Erasmus+ i SRY ved
forespørsel. SRY deltar ikke selv i fora, unntatt EAfA, da SRY har tegnet “pledge” via
organisasjonene.

- Organisasjonene i SRY har diverse internasjonalt samarbeid i egen regi

• Hva/hvem er deres viktigste informasjonskanaler?

- Info via EAfA (der SRY har tegnet pledge), ACVT myndighets - og partsrepresentanter og
Diku som er observatør i SRY.

- Info fra bl a KDs/Udirs, Dikus, Kommisjonens, Cedefops nettsider

• Hvordan arbeider din organisasjon systematisk for å spre og ta i bruk kunnskap og
resultater fra samarbeid i Erasmus+ i egen organisasjon og/eller utover egen
organisasjon?

- SRY er et rådgivende organ for utdanningsmyndighetene i saker som omhandler fag - og
yrkeso pplæring. SRY består av mange organisasjoner som jobber med dette på
forskjellige måter. Dette er imidlertid ikke en del av kjerneoppgaven til SRY.

- SRY samarbeider med Diku via sin internasjonale arbeidsgruppe og med Diku som
observatør i SRY.

• Hvilke mu ligheter og utfordringer ser dere når det gjelder å utnytte synergier mellom
Erasmus+ og det kommende europeiske utdanningsområdet og andre europeiske



Side 4 av 4

programmer og initiativer?

- Ingen kommentar.

• På hvilke områder og hvordan ønsker dere å utnytte synergier mellom det europeiske
utdanningssamarbeidet (Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet) og det
europeiske forsknings - og innovasjonssamarbeidet (Horisont Europa og Det
europeiske forskningsområdet)?

- Ingen kommentar.

• I hvilken grad ser dere synergier til andre internasjonale prosesser?

- Det kan være synergier til Gjør det! - samarbeidet som er et bilateralt samarbeid med
Tyskland, og f.eks. til samarbeid mellom Norge og Frankrike (Troll - stipendet), samt EØS -
finansiering sordning.

- Bransjeorganisasjonene, fagforeninger og landsforeninger har samarbeid med
søsterorganisasjoner , særlig i Europa , innen fagpolitikk, men dette samarbeidet er ikke
fokusert på mobilitet som sådan .

• Hvilke muligheter og utfordringer ser dere nå r det gjelder å utnytte synergier mellom
ulike nasjonale programmer og Erasmus+ og det kommende europeiske
utdanningsområdet?

Ingen kommentar.

Med vennlig hilsen

Rebekka Borsch Trude Tinnlund
Leder SRY Nestleder SRY

Dokumentet er elektronisk godkjent
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