


Still gjerne spørsmål underveis!



Vi har fem ulike støtteordninger i 

Erasmus +: Aktiv Ungdom:

• Gruppeutveksling

• Opplæring for ungdomsarbeidere

• Ungdomsinitiativ

• Ungdomspolitisk møte

• Strategisk partnerskap

https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/gruppeutveksling/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/opplaring-ungdomsarbeidere/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomsinitiativ/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomspolitiskmote/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/strategiskpartnerskap/


Programmet for frivillig arbeid 
er flyttet ut av Erasmus + og inn i Det 

Europeiske Solidaritetskorpset



• lær om programmet
• Lær om grunnpilarene ikke-formell læring, 

deltakende metoder, og interkulturell læring.
• lær om hvordan lage et godt prosjekt
• bli kjent med nye partnere.

Bli med på kurs! 

Følg med på kursoversikten på 
nettsiden vår!

De som får plass får 
dekket reise-, oppholds-
og kursutgifter mot ein 
egenandel på kr. 500 for 
kurs i utlandet. 

https://www.aktivungdom.eu/kurs/


Ikke-formell læring

• organisert læring utenfor det formelle 

utdanningssystemet

• intensjon om å lære

• frivillig og aktiv deltakelse 

• knyttet opp til deltakernes egne behov, ønsker og 

interesser



Frivillig arbeid

(tidligere EVS)



Noen filmsnutter

EVS in 2 minutes

EVS: Embracing culture, bringing 

change

Alberts introduksjon til EVS

https://www.youtube.com/watch?v=59tIyvZ22qY
https://www.youtube.com/watch?v=7V7ojjJg0RU
https://www.youtube.com/embed/EgIeq2EchjI


Regler

• Ungdom 18 – 30 år

• Varighet 2-12 måneder

• Reis til: EU, Tyrkia eller 

Sveits

• Ingen krav til utdannelse 

eller språkkunnskaper 

• Åpent for all ungdom

Senderorganisasjon Vertsorganisasjon



• Reise

• Forsikring

• Mat og bolig

• Lommepenger

• Språkopplæring

• Egen mentor

• Internasjonal erfaring

Hva får en frivillig?



Et frivillig arbeid-prosjekt 

består av tre parter:

Senderorganisasjon Vertsorganisasjon



• Ungdommen registrerer seg på nettsidene til Det 

europeiske solidaritetskorpset

• De kan også søke etter prosjekter i den gamle databasen til 

EVS-programmet.

• Be ungdommen søke flere prosjekter samtidig.

• Vær aktiv, følg opp, ikke gi opp!

• Start prosessen 6 måneder før man planlegger å reise.

• Er man fleksibel på tema/sted, kan man få et prosjekt på 

kort varsel.

Hvordan søker man?

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en


Her kan de lese om hva det vil si å jobbe frivillig i utlandet, 

eksempler på prosjekter andre har deltatt på, og hvordan 

de kan gå fram for å finne seg et frivillig arbeid-prosjekt: 

https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/frivillig/

Gi denne lenka til de som er 

interessert:

https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/frivillig/


Hvordan organiseres det 

økonomiske?• Støtten beregnes etter faste satser. 

• Vertsorganisasjonen ordner alt det økonomiske.

• Senderorganisasjonen betaler ingen ting.

• Den frivillige betaler ingen ting.

• Ekstra støtte til deltakere som har begrensede muligheter 
eller funksjonshemming

• Mulighet for planleggingsbesøk!

NB: Det er et viktig prinsipp at det 
er gratis for ungdommen å jobbe 
frivillig. 



3700 vertsorganisasjoner i 

55 land

• Barn (barnehage, barnehjem)

• Ungdom (fritidsklubber, 

ungdomsorganisasjoner)

• Kultur (dans, teater, musikk)

• Idrett (lede og tilrettelegge  aktiviteter)

• Media (festival, film, foto)

• Miljø (Dyrevern, naturreservat, økologisk 

gårdsdrift)



• Starte på nytt med blanke ark

• Mestre utfordringer

• Økt selvstendighet

• Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet

• Nytt språk, nye ferdigheter

• Attraktiv på arbeidsmarkedet

Fordeler ved internasjonal erfaring



• Skoletrøtte, fare for drop-out

• Usikre på utdanningsvalg 

• Dårlig selvfølelse, lav motivasjon

• Problemer hjemme eller på skolen

• «Skolelys» som trenger praktisk erfaring

• Ønsker å spesialisere seg innen et 
bestemt felt

• Ønsker å bidra ovenfor andre

Fortell ungdom om denne 

muligheten selv om de ikke spør om 

det selv!



Youthpass

• Attest på hva de har lært seg

• Evalueringsverktøy

• Utarbeides i samarbeid mellom den frivillige og en mentor

• Basert på deltakerens egne behov, ønsker og interesser

• Fin å ha på CV!



Gi ungdommene deres muligheten til å få internasjonal erfaring, 
lære seg nye språk og få nye ferdigheter. 

Send ut en frivillig!

• Hjelp dem å finne en vertsorganisasjon.

• Forbered dem på reisen – praktisk og emosjonelt.

• Eventuelt: Reis ned med dem i starten av prosjektet.

• Etter prosjektet: Hjelp dem å dele

erfaringene sine! 96 % sier at de har fått 
bedre språkkunnskap, 
både i engelsk og i det 
lokale språket. 



• Denne gruppen prioriteres.

• Det er større muligheter for å få 
søknaden innvilget.

• Dere kan søke om ekstra  støtte på 
grunn av merutgifter. 

Ungdom med færre muligheter



Hordaland fylkeskommune



Ungdommer fra ulike land reiser til hverandre for å 

lære om noe de synes er spennende.

De unge planlegger programmet sammen med voksne 

gruppeledere.

Ungdommer mellom 13 og 30 år kan delta.

Dere må være mellom 16 – 60 deltakere!

Utvekslingen må vare 

mellom 5 – 21 dager.

Gruppeutveksling

95 % av deltakerne 
forteller at de har 
lært å komme bedre 
overens med folk fra 
andre kulturer.



Into the Wild



Music does not bully



Ungdomsarbeidere får kunnskap og faglig utvikling  for 

å øke kvaliteten på ungdomsarbeidet i organisasjonen. 

Opplæringen kan være fra 2 dager til 2 måneder, med 

maks 50 deltakere.

Søk om midler til

• studieturer

• opplæringskurs

• jobbhospitering

Opplæring for ungdomsarbeidere

91% sier at organisasjonen har 
fått økt kompetanse i metoder i 
ungdomsarbeid



Vålerenga fotballklubb



Jeg veileder dere gjerne!

• Be om telefonmøte/Skypemøte

• Bestill en presentasjon

• Bestill presentasjon fra en 
tidligere volontør

Ingrid.dybvik@bufdir.no

Tlf: 452 14 688

www.aktivungdom.eu

http://www.aktivungdom.eu/


• Mina Jaf, jobbet med flyktninger

• «Uten dette prosjektet ville jeg ha vært i fengsel eller 
død»

• Gir dropouts tilbud om å jobbe frivillig i utlandet

Nyttige lenker

https://www.youtube.com/watch?v=A_w2vuyAifM
https://www.youtube.com/watch?v=MVXfYCy0YR0&index=6&list=PLJmEREKFYU8VxXewv5OjTmT2MkMvyJUwf
https://www.aktivungdom.eu/prosjekter/gir-dropouts-tilbud-om-a-jobbe-frivillig-i-utlandet/

