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Sammanställning av internationella projekt UAF
Verksamhet

Program

Beskrivning

Kontaktperson

Varaktighet

AMIF

Korta etableringen
Tredjelands-medborgare.
Coach managers ska arbeta
med 20-30 deltagare med
ursprung från tredje land.

Johanna
Lensell
Rebillon
(ligger under
SOF)

2020-01-01–
2022-06-30

ESF

Korta etableringen
Kvotflyktingar. Coach
managers ska arbeta med 20-30
deltagare som kommit till
Linköping som kvotflyktingar.

Johanna
Lensell
Rebillon
(ligger under
SOF)

2020-03-01 –
2022-06-30

AMIF

EPI, European Pact for
Integration. Med hjälp av ett
Europagemensamt arbete med
Intercultural City Index samt
delaktighet genom
medborgardialog kommer
Linköping tillsammans med
övriga medverkande städer att
få konkreta verktyg för ökad
integration och kvalitetssäkrad
inkludering

Johanna
Lensell
Rebillon

2020-01-01 –
2022-06-30

ESF

Drivbänk.
Arbetsmarknadsinsats för
arbetssökande med bakgrund
eller intresse för café,
restaurang och odling men
även den gröna näringen
generellt. Projektet har till

Louise
Ridderström

2018-08-01 –
2021-07-31

Arbetsmarknad
och Integration

syfte att öka individens
möjligheter att få anställning
alternativt gå vidare till studier.
InterReg

Rethink
Arbetsmarknadskonsulenter
jobbar med 20 ungdomar och
ger individuell coachning
tillsammans med Linköpings
ungdomsboende.

Karin Sköld

2019-05-01 - 2021-04-30

Erasmus+Pr
ojekt via
ALG

Childcare students från
Doncaster gör praktik på
ALG. Själva projektet har
pågått i flera år.Årligen tas
studenter emot från olika delar
av Europa via ALG.

Kinna Huss på
Utbildningsko
ntoret, Marie
Söderkvist på
ALG samt nu i
år Linda Sykes
Doncaster
College

Återkommer
varje år

SERN

Peer Review Nordväst/sydost
se nedan för info

SERN

Peer Review Nordväst/sydost
Ett pilotprojekt tillsammans
med SERN-närverket och
Motala kommun. Uppdraget
var att ta fram ett externt
utvärderingskoncept för
utveckling och utvärdering av
en förskoleenhets verksamhet
genom besök av granskare,
peers. SERN har för avsikt att
erbjuda detta koncept till
nätverket framöver. Syfte:
Granskning av ”critical friend”
och feedback från kollegor
inom samma område. Ger
möjlighet att få insikt om och

Nordväst
rektor Maria
Bulow

2018-2019

Förskola sydost

Förskola
nordväst

Sydöst rektor
Malin
Hellström
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nya perspektiv på annat lands
förskoleverksamhet. Ge
feedback på styrkor och
svagheter och ”best practise.
Upptäcka ”blind spots”. Få en
extern utvärdering av sin
verksamhet till en
jämförelsevis rimlig kostnad.
Förskola
Linköpings
kommun
Erasmus+

KA201 ”PLAYING”
Projektets övergripande syfte
är att öka kvaliteten i
förskolans verksamhet genom
utveckling av ny kunskap om
undervisning och strategier
baserade på lekens roll.
Partnerskapet består av åtta
organisationer från 5 EUländer (Sverige, Italien,
Danmark, Spanien och
Belgien). Partnerskapet består
av 3 lokala myndigheter och
respektive förskolor (SE, IT,
DK), ett transnationellt nätverk
av lokala och regionala
myndigheter, SERN (IT), ett
universitet (SE), ett universitet
College (DK) och 2 förskolor
(BE, SP).

Linköping är
leadpartner.

2020-2023

Huvud
koordinator för
projektet är
Eva TorenfältKarlsson.

Lokalt ansvariga:
Avdelningschef förskola
grundskola: Christel Horsak
Skolområdeschefer förskola:
Ingela Hultin-Sabel och Helene
Pettersson
Sakkunnig förskola: Eva-Britt
Löwendahl
Internationell samordnare: Eva
Torenfält-Karlsson
Ekonom: Sara Bäckström
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Norra
skolområdet
Erasmus+

TePinTeach Projektet syftar
Patrik
övergripande till att skapa och Landström/
testa modeller för kollegialt
Lina Rahm
lärande mellan verksamma
lärare och lärarstudenter för att
stärka och utveckla
professionen, kompetenssäkra
inför framtiden, skapa goda
möjligheter för “nya” lärare in
i yrket. Vi har idag ett problem
i Sverige med reality chock där
30% av lärarna lämnar yrket
inom fem år. En del i att möta
detta är stärkta strukturer för
studenter/nya lärare i yrket.
När vi har ett kollegialt lärande
mellan professionen och de
studenter som är på väg in i
yrket har vi tagit ett viktigt steg
in i framtidens skola (Ulf
Blossing) Totalt sju länder
inklusive Sverige/Linköping.

2019-2022

Erasmus+

ReCite Projektet syftar till
nyttiggörande och spridning av
forskning för att utveckla
undervisningen. Undersöka hur
forskning initieras, produceras
och sprids inom lärarutbildning
och skola. Detta med syftet att
undersöka nyttogörandet av
forskning i skola med
förhoppning om att finna en
gynnsam modell för
cirkulation- spridning och
nyttogörande av praktiknära

2019-2020

Patrik
Landström/
Lina Rahm
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forskning. Inom projektet finns
också möjlighet att dela
erfarenheter internationellt med
ovan nämnda syfte.
Totalt åtta länder inklusive
Sverige/Linköping.
Erasmus+

På gång: LeLePro Utveckla det Patrik
professionella lärandet för
Landström/
rektorer i syfte att stärka
Lina Rahm
rektorernas förmåga att leda
sina verksamheter mot en
högre kvalité och högre
måluppfyllelse. Erfarenhetsutbyten, workshops & input
från olika forskare runt om i
Europa utgör grunden.

2020-2023
(i princip
beviljad redan
2019)

Ansökan görs i mars 2020.
Totalt sju länder inklusive
Sverige/Linköping
Erasmus+

KA2Tomorrow´s schools starts
today. Projektet involverar 7
europeiska länder. Syftet är bla
att utveckla digitala färdigheter
och kompetenser.

Rektor
Carolina
Andersson
7-9 Ljungsbro
skola

2017-2020

Erasmus+

Bäckskolan KA1
Jobbskuggning, Variation
som norm. Hur individualisera
och differentiera
undervisningen för att nå alla
elevers lärande på bästa sätt.
Medverkar gör även skolor
från Polen, England och
Italien.

Pia Lindgren

2018-2020

Egen regi

Ånestadskolans spetsklass
Återkommande resa

Henrik Sävmo

Årligen

Södra
skolområdet
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Västra
skolområdet
Erasmus+

Ekholmsskolan grsär.
Projektet heter 'Fit for Life'.
Det ger ungdomar i grsär ett
spännande sammanhang för att
utveckla en hälsosam livsstil.
Genom en kombination av
elevutbyte och webaktiviteter
kommer ungdomar från
Storbritannien och Sverige att
utbyta viktig hälsofrämjande
kunskap samt arbeta med
personliga inlärningsstrategier
för ett holistiskt välbefinnande.

Rektor Maria
Jakobsen
Peterson

Erasmus+

Nya Rydsskolan,Erasmus KA2 Rektor
Rayleigh Primary School,
Caroline
England. STEM
Andersson

2019-2021

2019-2021

Syfte: Att få våra elever
medvetna om
klimatförändringarna och vad
de tillsammans kan göra för att
påverka skolmiljön och minska
användandet av fossila
bränslen. Hur ska detta gå till
Genom olika
övningar/uppgifter som
kommer att fokusera på
energiproduktion utan fossila
bränslen samt återvinning av
material och användning av
hållbara material i vardagen.
Digitala frågeformulär ska
användas för att se framsteg
och som utvärdering. Börja
med ett utgångsläge och sedan
få ett ”före och efter” resultat
för skolan. Redovisning sker
på en web site.

6

Östra
skolområdet
Privata
kontakter

Himnaskolan har ett
internationellt utbyte med
Rumänien som organiseras
genom privata kontakter och är
ej kopplat till Erasmus eller
universitet.

Erasmus+

LiU - Samverkan med Patrik
Landström, norra skolomr.
RECITE, samverkan med LiU
i ett Erasmusprojekt som avser
att se till Nyttiggörande och
spridning av forskning inom
lärarutbildning och skola med
övningsskolorna som
plattform.

Skolomr.chef
Lina Rahm

Projektperiod
till 2020

Erasmus+
mobilitet
vuxen
utbildning

Fokusbibliotek. One library
for all, all for one
library.Jobbskuggning
fokusbibliotek/folkbibliotek,
Linköping/Vänersborg
jobbskuggar i Italien via SERN
nätverket. Två olika projekt
körs parallellt i Italien och
Sverige ”twinproject”. Italiens
projekt: TALE, Linköping
hosting

Resurs & stöd

2019-2021

Erasmus+

Adjunkten, KA2 SERN
Backpack ID. Projektet är en
innovativ insats för att främja
inkludering av flyktingbarn i
skolan i fyra europeiska länder
(Grekland och Italien,
Tyskland och Sverige) som
möts av akuta och mycket
olika utmaningar.

Andreas
Persson

Sektionen för
Resurs och
stödverksamhet

Fokusbibliotek
Katarina
Tollbäck
Ericson

2017-2020
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KA2 SERN Learning for
Andreas
living together. Projektets
Persson
syfte är att främja social
integration genom att utöka
och utveckla kompetens genom
nya metoder för stöd till
undervisning och utbildning
för vuxna lärare i sin roll när
de undervisar elever från
svårare socioekonomisk
bakgrund.

2017-2020

Projektet syfte är att särskilt
stödja migranter, flyktingar och
asylsökande som kan möta
både sociala svårigheter och
utbildningsbarriärer på grund
av kön, etnicitet eller religion.
5 transnationella
partnerorganisationer deltar
från Storbritannien, Irland,
Italien, Lettland och Sverige
utifrån särskild expertis inom
detta område genom att
utveckla, testa, anpassa och
stödja framtagandet av
innovativt material och praxis.
Berzeliusskolan
grundskola
Just nu inga pågående projekt.

Berzeliusskolan
gyskola

Egna
kontakter

Elevutbyte kontinuerligt med
Italien, Parma på temat kultur.
Elevutbyte.

Martin
Wickman

Årligen
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Skol
ambassadör
Atlas

Atlas

Flerårigt pågående projekt med
Kina – Guangzhou

Martin
Wickman

Elevutbyte där eleverna bor
hos varandra,

Skol
ambassadör

Flerårigt pågående projekt med
Kenya utifrån temat hållbarhet.
Erfarenhetsutbyte med
elevmedverkan.

Martin
Wickman

Årligen

Årligen

Skol
ambassadör

Folkungaskolan
grundskola
Egna
kontakter

Högstadiet har utbyte med
Rektor
Flensburg i Tyskland sedan ett Maria Todea
antal år tillbaka. Skolan skickar
elever (ca en klass)till dem
under 3-4 dagar och de skickar
till Folkungaskolan. Det brukar
röra sig om ca en klass.

Erasmus+

Egna kontakter. Det pågår ett
utbyte med Nederländerna och
Heeth College i staden Weert.
Fått nej på Erasmus ansökan
men kört på i egen regi. Heeths
ungdomar kommer under v 47,
ca 25 st och de åker till dem v
11 ca 25 stycken. Eleverna bor
hos varandras familjer. Det är
ett väl fungerande utbyte.
Eleverna som deltar från båda
länderna genomför intervjuer
och skriver rapporter
som bedöms i respektive
kurser. Ekonomiprogrammet
ansvarar för utbytet på skolan.

Årligen

Folkungaskolan
gyskola
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Erasmus +

KA2 Innovation - Modelling
a European Cross-curricular
Study Programme for Upper
Secondary Schools

Rektor Gunilla
Linder

2020-2023

Projektets allmänna mål är att
aktivt bidra till uppbyggnaden
av det europeiska
utbildningsområdet genom
utveckling av en modell för
europeiskt utbytes- och
studieprogram bland
gymnasieskolor. Partnerskapet
består av fyra gymnasieskolor
från fyra länder (Italien,
Spanien, Grekland och
Sverige), ett transnationellt
nätverk av lokala och regionala
myndigheter (SERN) med en
omfattande erfarenhet av att
främja transnationella
samarbetsprocesser bland
utbildningsaktörer samt ett
forskningscentrum från
Cypern.
Katedralskolan

Erasmus+

KA2. Lärar- och elevutbyte
Hans Larsson
mellan fem länder;
Nederländerna, Frankrike,
Ungern och Grekland. Avslutas
maj 2020.

2017-2020

Erasmus+

KA1. IB-fortbildning.

Monica
Nilsson

2018-2020

Erasmus+

KA102. Besök från Le Mans.
Elever från Frankrike på
praktik i Linköping i fyra
veckor. Förberedande besök
från Katedralskolan sept-19.
APL- utbyte

Björn Borg
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Nordplus/Er APL utbyte med Vasa i
Finland. Första besök gjort
asmus+
nov 2019. Skriver ansökan till
Nordplus, klart 2 febr 2020

Maria
Engström

2019-2020

Elevutbyte
språk

Herborn. Ty4. Herborn
besöker Katedralskolan under
ht och Katedralskolan åker till
Herborn under vt.

Christer
Hällqvist

2020

Landerneau

Fr4. Katedralskolan besöker
Landerneau under ht och
Landerneau besöker
Katedralskolan under vt.

Susanne
Blomqvist

2020

Zaragoza

Sp4. Zaragoza/Katedralskolan
utbytet sker under vt.

Victoria Rindö

2020

Språkresor

Berlin. Ty5, IB, Hum. Språk
och kulturresa. Vt under en
vecka.

Christer
2020
Hällqvist för ty
Anders
Hellmér för IB
och HUM

Chester. En7. Två tillfällen ht
och vt. Båda tillfällena en
vecka

Bennie
Zetterström

2020

Rom. Latin2. Vt under en
vecka.

Lisa Heine

2020

Paris. Fr5. En vecka.

Francesca
Jouannet

2020

Övrigt

UF Ung Företagsamhet
besöker Riga

Erasmus+

VET Mobility Charter,
beviljad 2015. Kontakt för alla
projekt är skolans
internationella samordnare

2020

Anders
Ljungstedts
gymnasium
AnneMarie
Strömbäck
Marie
Söderqvist
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Erasmus +

2019-1-SE01-KA116-060088,
mobilitet yrkesutbildning:
”Elevers yrkesutbildning och
pedagogisk
kompetensutveckling i ett
europeiskt perspektiv.”’

01/06/19 –
31/05/21

Elever genomför APL på
företag utomlands och deltar i
undervisning vid våra
partnerskolor. Lärare och
annan skolpersonal
jobbskuggar kollegor vid våra
partnerskolor. Vi tar också
emot elever och personal från
dessa skolor för api Linköping
samt jobbskuggning på ALG.
Våra partnerskolor är:
Doncaster College,
Storbritannien,
Lycée des métiers SteCatherine, Frankrike
Taekniskolinn, Island
Horizon College,
Nederländerna
HLW-Landwied, Österrike
Erasmus +

mobilitet skola (2019-2-SE01KA101-077492)

01/01/20 –
31/12/20

”Skolutveckling med ett
europeiskt perspektiv”
Sex personer från skolan
kommer att delta i kursen
”Integrating minority, migrant
& refugee children at European
schools & society”. Syftet med
kursen är att utveckla skolans
arbete med integration samt det
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kompensatoriska uppdraget
skolan har.
Nordplus
Junior 2019

Förberedande besök Prepatory
visit Island/Sweden

08/2019 –
08/2020

Två personer kommer att
besöka motsvarande VVS- och
fastighetsprogrammet på ISTaekniskolinn i Reykjavik i
april 2020. Skolorna har sedan
vt-19 kontakt och genomfört
personalutbyte på framför allt
Byggprogrammet. Isländska
lärare och elever har också
besökt VVS- och
fastighetsprogrammet på ALG.
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