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EU-pengar till studerandeutbyte
I dagarna kom ett positivt besked från Universitets- och högskolerådet på Utbildning Nords
ansökan om pengar till arbetspraktik för studerande i Bergamo i Italien och på Malta samt
jobbskuggning på Malta för anställda.
Projektet har fått finansiering från Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning med VET Mobility Charter och
beviljats 28 192 euro. Det ger Utbildning Nord möjlighet att skicka fyra studerande till Bergamo och
fyra till Malta. Därtill kommer fyra lärare att jobbskugga på Malta. Eftersom Utbildning Nord har haft
ett 40-tal kvalitativa och väl fungerande mobilitetsprojekt har skolan blivit ackrediterad vilket innebär
en förenklad medverkan i programmet.
- Så roligt att vår ansökan fick finansiering, konstaterar Anitta Kreivi, internationell koordinator på
Utbildning Nord. Det finns stort intresse för utlandspraktik bland våra studerande. Det har visat sig att
praktikperiod i ett annat EU-land är en värdefull rad i CV:n.
Skomakarelever har möjlighet att söka om en praktikperiod hos någon av Valletas många skomakare
och studerande inom IT på internationella IT-företag på Malta. I Bergamo, Italien, erbjuds det
utlandspraktik för kockelever som vill få en specialutbildning inom konfektyr och konditori samt för
studerande på fordon, kyl och ventilation. Praktikens längd är en månad.
Lärare på skomakeri och ett par lärare från IT-utbildningar kommer att vara på en veckas
jobbskuggning på Malta. Utbildning Nord har Sveriges enda skomakarutbildning varför det är viktigt
att bygga upp nätverk med skolor och skomakarföretag i Europa. För lärare inom IT är det viktigt att
få internationell erfarenhet på moderna IT-företag.
Utbildning Nord har en internationaliseringsstrategi och där står det bland annat att en internationell
dimension i studerandes yrkesutbildning är viktig eftersom man ska idag kunna arbeta i
mångkulturella arbetsmiljöer, kommunicera på engelska och möta kunder från olika länder och
kulturer. I strategin står det också att skolans personal ska delta i olika internationella aktiviteter och
förbättra sin internationella kompetens för att kunna möta studerande med olika bakgrunder både i
Norden och hela världen, ha förståelse för olika kulturer och sätt och kunna kommunicera på flera
språk.
Ytterligare information med anledning av pressmeddelandet ges av Anitta Kreivi, Internationell
koordinator på Utbildning Nord, mobil +46 70 513 50 82.
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Sedan 1970 har Utbildning Nord i Övertorneå anordnat yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar för studerande
från Finland, Norge och Sverige. Verksamheten baseras på en regeringsöverenskommelse mellan länderna.
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