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Ansökan till Erasmus+  strategiska partnerskap för 
skolutbyten 2018 

Beslut om att ansökan beviljats 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu fattat beslut om vilka 
ansökningar till Erasmus+ strategiska partnerskap för skolutbyten som beviljats 
medel vid ansökningsomgången 2018. 

Er ansökan har beviljats medel. En förutsättning är dock att alla 
partnerorganisationer som ingår i projektet blir godkända och att er 
organisation godkänns i den finansiella kapacitetsgranskningen. En 
förutsättning är också att ni godkänns  i kontrollen för dubbelfinansiering. Det 
innebär att vi kontrollerar att samma ansökan inte har skickats in i flera länder 
och att inte en alltför liknande ansökan blivit beviljad under tidigare år. 

 

Beviljade medel 
Vi har beviljat er en lägre budget för projektet än vad ni ansökt om. Ni kommer 
att beviljas totalt 89 864 euro. För mer information om budgetminskningen 
kontakta oss.   

Hur många mobiliteter ni har beviljats framgår av bifogat underlag.  

Vad händer nu? 
Ert projekt startar den 1 september 2018 

Boka in tid för vårt uppstartsmöte den 5 september 2018. Mer information 
kommer i augusti.  

Kontrakt och utbetalning av medel 
För att kunna göra en första utbetalning ber vi er att fylla i era bankuppgifter i 
följande länk senast den 13 augusti: 
https://www.webropolsurveys.com/S/35EF42E94EF22B82.par 

Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att UHR ska kunna göra klart ert 
kontrakt.  

http://www.utbyten.se/
https://www.webropolsurveys.com/S/35EF42E94EF22B82.par
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Kontraktet skickas ut tidigast i augusti.  Ni ska då skriva under och skicka 
tillbaka kontraktet i två exemplar till UHR så snart som möjligt.  

Vi betalar ut 65 procent av beviljade medel inom 30 dagar efter att kontraktet 
har skrivits under av båda parter. 

Önskar ni inte fullfölja kontrakteringen var vänliga att meddela oss snarast. 

Så har bedömningen gått till 
Er ansökan har fått 60 kvalitetspoäng av 100 möjliga. För att bli godkänd krävs 
minst 60 poäng. Ansökan måste också få minst 50 procent av maxpoängen för 
samtliga kriterier som ingår i bedömningen av kvaliteten. 

Varje ansökan har bedömts av externa experter inom utbildningsområdet 
utifrån ett antal kvalitetskriterier. Nedan följer en sammanställning av 
bedömarnas kommentarer för er ansökan: 

Projektets relevans 19/30 
 
Projektet fokuserar på väldigt angelägna frågor och ansökan är mycket 
relevant i förhållande till mål och prioriteringar inom Erasmus+. Projektet är en 
fortsättning på ett avslutat strategiskt partnerskap inom Erasmus+. Det är 
positivt att tidigare projektresultat tas tillvara och utvecklas vidare, men 
mervärdet behöver framgå tydligare t ex. exakt vad är det som denna ansökan 
vill utveckla från det tidigare genomförda projektet ”Shaking the Habitual”. 
Alla förskolorna beskriver att de har liknande utmaningar, men 
behovsanalysen är svag. Det finns ingen  tydlig koppling till skolans behov och 
de planerade deltagarnas behov. 
Beskrivningen av vad projektet kommer att tillföra i förhållande till de 
deltagande skolornas redan pågående arbete behöver utvecklas.  
Positivt är att de olika skolorna kommer att bidra med olika inriktningar i 
arbetet. 
     
Projektets kvalitet – utformning och genomförande 10/20 
 
Arbetsprogrammet innehåller alla delar men är på olika ställen vagt beskrivet. 
Det finns information om att deltagarna, som både är rektorer och lärare, väljs 
ut men det framgår inte helt klart hur, inte heller hur de förbereder sig inför 
mobiliteterna. Själva projektarbetet består både av LTT-aktiviteter och arbete 
lokalt på den egna förskolan före och efter mobiliteterna.  
LTT-aktiviteterna består till för stor del av studiebesök. Det är positivt att LTT-
aktiviteterna ska innehålla föreläsningar med universitetslärare och att 
kontakter med olika externa organisationer planeras. Däremot är det bara ett 
svenskt universitet som är nämnt vid namn och vilka de andra 
organisationerna är framgår inte alls. Bra är att den skolan som är organisatör 
bjuder in fler lärare lokalt.  
Målen är alltför generellt beskrivna, liksom förväntade resultat. Många HUR-
frågor i ansökan besvaras med VAD-svar, vilket är en stor brist. Till exempel ska 
deltagarna skapa möjligheter för föräldrarna/vårdnadshavarna att aktivt delta i 
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diskussionen. Det som inte beskrivs är hur och om föräldrarna involveras i 
projektet eller inte. Ett exempel annat exempel är att hur pedagogiska måltider 
leder till ökad måluppfyllelse och bidra till syftet med projektet borde beskrivas 
mer ingående. I ansökan är formuleringarna vaga och generella, vilket är en 
brist, särskilt i förhållande till summan ansökta projektmedel. 
LTT-aktiviteterna är alltför generellt beskrivna och omfattande i förhållande till 
den svaga behovsanalysen och de otydliga målen samt förväntade resultaten. 
Hur de fem planerade LTT-aktiviteterna ska bidra till projektets mål och 
förväntade resultat framgår inte. Kvalitetssäkringen och möjligheten att kunna 
härleda förväntade resultat från genomförda aktiviteter är svag. Vad som görs 
mellan LTT -aktiviteterna framgår inte tydligt nog och i tidsplanen ser arbetet 
under dessa perioder exakt likadana ut.  
Urvalet av deltagare baseras på kontinuitet i projektgruppen och på att så 
många som möjligt ska få delta. Projektet hade vunnit på en mycket tydligare 
koppling mellan behovsanalys – mål - förväntade resultat och deltagarurval för 
att kunna nå tydliga resultat och kunna sprida dem.  
 
Kvalitet i projektsamarbete 14/20 
 
Tre av fem skolor har tidigare samarbetat. Det är positivt att två nykomlingar 
finns med, men ansökan beskriver dessvärre inte alla frågorna gällande alla 
skolor. Under projektledning och implementering efterfrågas ansvarsområden 
och uppgifter för varje partnerskola. Detta besvaras inte tillfredsställande 
gällande alla. Mervärdet av att de tre skolorna som tidigare samarbetat nu 
fortsätter sin samverkan framgår inte i tillräckligt hög grad. Det behöver även 
framgå tydligare hur erfarenhetsutbytet mellan erfarna och oerfarna skolor 
kommer att ske. 
Den kompetens som inte finns i partnerskapet kommer att tillhandahållas av 
universitet och andra organisationer kommer att bli involverade, men det är 
endast ett svenskt universitet som nämns vid namn och har ett planerat 
engagemang i en av LTT-aktiviteterna. Eftersom de andra organisationerna inte 
beskrivs närmare är det svårt att avgöra vilken roll de har.  
Kommunikationen och koordinationen beskrivs som fungerande. Mellan 
mobiliteterna kommer den att ske på eTwinningplattformen men även via e-
mail och Skype, som redan används. 
 
Effekt och spridning – påverkan och genomslag 17/30 
 
Föreslagna metoder för uppföljning är relevanta och tillräckliga i förhållande till 
projektets omfattning. Projektets aktiviteter kommer sannolikt att innebära 
stora möjligheter till personlig utveckling för deltagarna. Hur påverkan på 
organisatorisk nivå förväntas bli och den långsiktiga hållbarheten skulle kunna 
utvecklas mycket mer. 
Föräldrar och vårdnadshavare kommer att informeras om projektet, men om 
det kommer att ge någon påverkan framgår ej. 
Hur universiteten och organisationerna ska få del av resultaten finns det ingen 
information om, med undantag av Göteborgs universitet som omnämns kort. 
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Spridning av resultat kommer att ske mest lokalt och målgrupperna nämns. 
Vidare spridning får projektet genom Erasmus+ Project Results Platfrom, 
School Education Gateway och eTwinning. Någon utarbetad spridningsplan 
finns inte. 
 
Samlad bedömning 
 
Projektet fokuserar på väldigt angelägna frågor och dessa passar väl in i 
Erasmus+ prioriteringar men i ansökan behöver relevansen för deltagande 
partners tydliggöras. Detta gäller särskilt mervärdet i förhållande till redan 
pågående arbete och tidigare genomförda samverkansprojekt. Målen, liksom 
förväntade resultat, är alltför generellt beskrivna. Eftersom målen är allmänt 
beskrivna är det svårt att bedöma om aktiviterna verkligen leder fram till dem. 
Det är positivt att tidigare projektresultat tas tillvara och utvecklas vidare men 
det framgår inte vilka dessa resultat är. 
Många hur-frågor i ansökan besvaras med vad-svar, vilket är en stor brist. Det 
är positivt att LTT-aktiviteterna ska innehålla föreläsningar med 
universitetslärare och att kontakter med olika externa organisationer planeras. 
Vilka universitet det rör sig om nämns inte med undantag av ett och vilka 
organisationerna är framgår inte alls.  
LTT-aktiviteterna är alltför generellt beskrivna och omfattande i förhållande till 
den svaga behovsanalysen och de otydliga målen samt förväntade resultaten. 
Vad som görs mellan mobiliteterna beskrivs men i alltför allmänna ordalag. 
Med anledning av kvalitetsbrister i projektplanen är det inte rimligt/värde för 
pengarna att genomföra fem LTT-aktiviteter. Speciellt C2 och C3 innehåller för 
lite aktiviteter (om studiebesöken räknas bort) för att fylla fem dagar. 
 
Särskild kommentar om budget från handläggarna 
Aktiviteterna C2 och C3 stryks från budgeten enligt ovanstående bedömning.  
 
Begära omprövning 
Om ni anser att UHR har bedömt ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet 
att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga 
innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan. 
 
Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av ärendet. 
Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte 
heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans. 
 

Så gör ni 
Om ni vill att vi omprövar handläggningen av ert ärende ska ni inom tre veckor 
från detta brevs datum skriftligen komma in med en begäran om omprövning. 
Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få 
omprövat.  
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Begäran skickas till e-postadress erasmusplus@uhr.se med ämnesraden 
”Begäran om omprövning”.  Vi behandlar ärendet inom 45 dagar från det att vi 
har tagit emot det. 
 
Om du har frågor, kontakta:  
erasmusplus@uhr.se 

Vänligen använd ansökans projektnummer som referens när du kontaktar  oss.  

 
Med vänlig hälsning 
 
Gunnel Rydholm Olsson 
Direktör för det nationella kontoret för Erasmus+ utbildning 
Universitets- och högskolerådet 
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