
INTERNASJONALISERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BUSKERUD 

DET ER MANGE VEIER TIL ROM  
VI HAR STARTET PÅ VÅR VEI



› Hva vet du om arbeidet med 
internasjonalisering ved egen skole? 



LANGSIKTIG PLAN FOR INTERNASJONALISERING 

Bakgrunn Mål for arbeidet Virkemidlene



internasjonalisering i videregående opplæring i Buskerud 



Langsiktig plan for internasjonalisering
de neste 3 år 



Prosjektplan for perioden 

2018-2020

2018
Kompetanseheving 
av de videregående 

skolene

2019   
Deling og 

vedlikehold av 
kompetanse

2020
Forberede til neste 
programperiode i 

EU

2021-2028 Ny 
programperiode 



2018 KOMPETANSEHEVING - VIDEREGÅENDE SKOLER

22.03 HUU endring 
av vedtak 

17.04   
Oppstartssamling med 

skoleledere og 
entusiaster

02-04.05   Studietur til 
Brüssel for skoleledere 

våren 2018

19.06.  Evaluering og 
oppsummering av 
studietur, plan for 

høsten

01.09  Frist søke 
midler fra 

fylkeskommunen for 
2018 

18.09 DIKU og ORE 
søknadsskriving

05.11  Møte BFK i 
Trondheim

06 - 07.11   IKG 



Studietur til Brüssel 2-4 mai 
2018



Oppsummering av studietur til brüssel



• Røyken vgs
• Lier vgs
• St.Hallvard vgs
• Drammen vgs
• Åssiden vgs
• Eiker vgs
• Kongsberg vgs

• Buskerud vgs
• Hønefoss vgs
• Ringerike vgs
• Numedal vgs
• Gol vgs. 
• Ål vgs. 
• Ung Invest AiB



AKTUELLE PROGRAM Å SØKE PÅ FOR VÅRE SKOLER 

• Erasmus+ verdens største 
utdanningsprogram.

• budsjett på 14,7 milliarder euro for 
perioden 2014-2020

• Erasmus + mobilitetsprosjekter
• Erasmus + Strategisk partnerskap



• Gjør det
• et utvekslingsprogram som skal styrke fag- og 

yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland
• Troll 

• Gjennom Troll-avtalen kan fransklærere få støtte til 
studieopphold i Frankrike. Det gis også støtte slik at 
lærer kan reise sammen med klassen, slik at elevene 
kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk 
og kultur.

• EØS midlene 
• Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). 
Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet 
mellom Norge og mottakerlandene.



• Aktiv Ungdom 
• Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen 
av Erasmus+: Aktiv Ungdom, 
ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

• støtter prosjekter med ungdom (13-30 
år) og de som jobber med ungdom.



Deler av læretiden i utlandet

• Hvem skal lærlingen kontakte ? 
• Fylkeskommuner/skoler/opplæringskontor har 

samarbeidsavtaler med skoler og bedrifter rundt i 
verden. 

• Hvem kan delta? 
• Lærlingen må ha en gyldig lærekontrakt i en

lærebedrift i eget fylke/bosatt i eget fylke.
• må være 18 år
• må ha gjennomført minst 6 måneder læretid i

bedrift ved utreisedato
• må tillatelse fra din lærebedrift

• Varighet?
• En utplassering varer inntil ca 14uker ( 6 uker i 

enkelte tilfeller). Språkkurs og deretter 
arbeidspraksis i bedrift. Varierer fra fylke til fylke. 



DELER AV LÆRETIDEN I ET ANNET LAND 



Intervju med elever fra læretid i utlandet

• lærerik opplevelse som byr på personlig utvikling, nyttig erfaring 
og verdifull kompetanse når lærlingen senere skal søke jobb i 
Norge

• Elever som reiser ut får unike språk og kulturkompetanse

• https://drive.google.com/file/d/0B-IDZSXaJcwIQnNOem9BbmpsRDg/view

• https://www.facebook.com/374443169337760/videos/1778759982239398/

https://drive.google.com/file/d/0B-IDZSXaJcwIQnNOem9BbmpsRDg/view
https://www.facebook.com/374443169337760/videos/1778759982239398/


• Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning   https://diku.no/

• https://www.utdanningiverden.no/hva-venter-du-
paa/vidaregaaande

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academ
y.htm

Nyttige nettsider

https://diku.no/
https://www.utdanningiverden.no/hva-venter-du-paa/vidaregaaande
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm


Vi er ett skritt på veien-
og gleder oss til 
fortsettelsen. 
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