
   
 
KA116 - VET learner and staff mobility with VET mobility charter  

Bättre möjligheter - Nya insikter och ny teknik genom praktik 
utomlands  
 
Projektet kommer att pågå mellan 2018-06-01 och 2020-05-30. 
 
Vi har fått utbytesplatser för 30 studerande och 16 personal. 
 
Partner 
Våra partners finns i Belgien, Estland, Irland, Italien, Malta, Polen och Tyskland. 
 
Emmaüsinstituut@2, Belgien 
Tallinn Lasnamäe School of Mechanics, Tallinn, Estland 
Cork Education and Training Board, Irland 
Confartigianato Imprese Bergamo, Italien 
Paragon Limited, Malta 
Du-It Augustyn Niedbala Pieprzycki Spolka Jawna, Polen 
Berlink Etn Gmbh, Tyskland 
 

Vi har också möjlighet att göra besök till Hogeweyk i Nederländerna som har ett speciellt vård- och omsorgs 
program för dementa. 
 

Beskrivning 
I detta Erasmus+  mobilitet yrkesutbildning "Better opportunitets" deltar både vuxenstuderande och 
yrkeslärare samt annan personal. 

Syftet med projektet är att ge bättre möjligheter för studerande att få arbete och höja kompetensen hos 
personal genom internationellt utbyte. Vi har focus på nyanlända men också personer som har hamnat långt 
utanför arbetsmarknaden. Dessa studerande får möjlighet att lyckas med ett uppdrag, få känslan av att de 
duger och framför allt att de är värda att satsas på. Studeranden som har en icke nordisk bakgrund har ibland 
svårt att få praktikplats i det nya hemlandet. Praktik via Erasmus+ kan vara en avgörande, i vissa fall den 
enda, merit i deras  CV. 

Utbildning Nord har många utbildningsområden och vill kunna ta del av specialkompetensen som finns i 
andra länder i Europa. Vi har sedan tidigare etablerade partner i Irland, Italien, Malta och Polen. Nu har vi 
fått partner i Belgien och Tyskland. Vi har kontakt med en demensvårdgivare i Nederländerna. 
Via dessa partner kan vi ordna relevanta praktikplatser för våra studerande och bra skuggnings-
/observationsmöjligheter för personal. 

30 VET-studerande, som deltar i arbetsmarknadsutbildning på Utbildning Nord, kommer att ha 
arbetsplatsförlagd utbildning (praktik) i fyra veckor och 16 lärare/personal ska skugga/observera under fyra 
dagar hos företag i Belgien, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Polen och Tyskland. 

Aktivitet A2 VET CHARTER STA 
Lärande som sker på arbetsplatser är av stor vikt och arrangeras mer och mer. Därför genomförs 
skuggning/observationer i Tyskland där det finns lång tradition och stor kompetens i organisering och 
genomförande av arbetsplatsförlagd utbildning.  I Tyskland är industrin framstående och lärare inom 
verkstads- och fordonsteknik får kunskaper i ny teknik och innovativa lösningar hos företag där. I Belgien 
finns möjligheter att se hur utbildningar ordnas för vuxna.  



   
 

 

Lärare inom byggutbildningar får kunskaper om både traditionella yrkesfärdigheter såsom plåtslageri i Polen 
och moderna innovativa byggtekniker i Tyskland. 

Digitalisering förekommer inom de flesta yrken och gör lärandet och det dagliga arbetet mer effektivt och 
flexibelt. För att studera vilka metoder och tekniker som finns och används i skolor och företag i Europa 
deltar yrkeslärare och övrig personal i skuggning/observationer i Irland, Malta och Tyskland.  

Yrkeslärare inom vård och omsorg får ökad kompetens inom demensvården genom observationsbesök hos 
demensspecialiserad institution i Nederländerna och skuggning hos vårdutbildare.  

Aktivitet A2 VET CHARTER SHORT 
Genom projektet kommer studerande på fordonsutbildningen få färdigheter i de senaste teknikerna inom 
bilbranschen genom praktik hos bilföretag i Belgien och Tyskland. Även kunnandet i CNC-teknik är ledande 
i dessa länder och ger studerande på verkstadsteknikutbildningen nya infallsvinklar inom CNC-robotteknik.  

Studerande på elektriker- och automationsutbildningar anställs ofta av entreprenörer med hela Europa som 
arbetsfält. Genom praktik i Belgien, Malta, Polen och Tyskland får studerande lära sig de tekniker som 
används i dessa länder och är bättre rustade för kommande arbetsmarknaden.  

Byggnadsarbetare är också en grupp som kan ha sin arbetsplats i andra länder. Studerande på dessa 
utbildningar får ökade kompetenser genom praktik hos byggföretag i Tyskland samt traditionell  plåtslageri i 
Polen.  

It-teknik, speciellt inom programmering men även support är framstående på Malta och Irland. Studerande 
på IT-avdelningar får ökade färdigheter inom systemadministration och programmering genom praktik hos 
företag i dessa länder. 

Genom projektet kommer det internationella nätverket att utvidgas med nya partners och nya företag. 
Studerande kommer att förbättra sin anställningsbarhet genom internationell arbetserfarenhet. Alla deltagare 
kommer att ha bättre kännedom om andra länders arbetsmetoder och tekniker. Projektet ger både studerande 
och lärare bättre kunnande i engelska och i det mottagande landets språk.  
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