SOS-Mobilities projektet (2013-1-FI1-LEO05-12543)

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten
FÖRE UTBYTET

VEM

INFORMATION

Information om
internationella utbyten

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten

Personen som ansvarar för internationella utbyten och/ eller lärare ger information om möjligheter till internationella utbyten åt första och andra årets studeranden.
Innehåller information om t.ex.:
Vilka möjligheter som finns när det gäller internationella utbyten
Hur utbytena finansieras
Vem kontakta ifall man är intresserad av att delta i ett internationellt utbyte
Vart man kan åka på ett internationellt utbyte
Processen av att ta del i ett internationellt utbyte
Regler och skyldigheter då man tar del i ett internationellt utbyte
Nyttan av att ta del i ett internationellt utbyte

Europass CV +
Presentations brev

Studerande +
internationell
kontaktperson

FÖRSLAG: Gör en powerpoint presentation där alla ovanstående punkter förklaras
En Europass CV beskriver studerandens kompetenser. Före studeranden ansöker om att delta i ett internationellt utbyte måste hen, med hjälp av kontaktpersonen,
skriva sin Europass CV. Länken till Europass CVn hittas här: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
Studeranden bör få handledning i hur hen skriver sin Europass CV
Ett presentationsbrev beskriver mera i detalj vem studeranden är (egenskaper), vad hen hoppas få ut av utbytet, vilka inlärningsmålsättningarna är med mera. Då
studeranden ansöker om att få delta i ett internationellt utbyte ska hen skriva ett presentationsbrev på engelska som innehåller följande:
Information om sig själv (ålder, kön, vad hen studerar hur långt hen är i sina studier)
Varför hen vill delta i ett internationellt utbyte
Vad hen önskar lära sig under ett utbyte
Tidigare arbetserfarenhet
Datum för utbytet
Studeranden bör få handledning och stöd i hur man skriver Europass CV and presentationsbrevet.

Ansökan för
internationellt utbyte

Studerande

FÖRSLAG: Visa upp en modell för Europass CV och presentationsbrev åt studeranden
FÖRSLAG: Det kan löna sig att skriva Europass CV och presentationsbrevet i grupper där läraren handleder studeranden I hur de ska bygga upp sin CV och skriva sitt
presentationsbrev samtidigt som läraren kan svara på studerandens frågor. Samtidigt sparar du en hel del tid då använder dig av grupphandledning!
Ansökan om deltagande i internationella utbyten bör lämnas åt personen som ansvarar för internationella utbyten minst 3 månader innan det planerade utbytet.
Ansökan bör förordas av en lärare och godkännas av en person som har rättigheterna att godkänna dylika ansökningar (t.ex. internationell koordinator, internationell
kontaktperson).
FÖRSLAG: Det kan löna sig att ha 2 olika typer av ansökningsblanketter:
1) Ansökan av deltagande i internationella utbyten, utan stipendium
2) Ansökan av deltagande i internationella utbyten, med stipendium (t.ex. Erasmus+ KA1)

Ansökan för
internationellt utbyte (om
studerande inte är
myndig)
OBS: Det kan vara skilda
regler i olika länder vad
gäller studeranden

Studerande (+
vårdnadshavare)

Studeranden fyller i ansökningsblanketten under handledning (ifall studerande behöver) minst 3 månader före det planerade utbytet. Om en studerande som är
under 18 år vill delta i ett internationellt utbyte och om utbytet gagnar studerandes yrkesmässiga och personliga utveckling bör vårdnadshavaren involveras i
ansökningsprocessen samt underteckna ansökningsblanketten samt samtliga avtal.
Ansökan måste förordnas av en lärare (eller en annan person som har till uppgift att följa med studerandens studiegång) och godkänns av en person som har
rättigheterna att godkänna dylika ansökningar (t.ex. internationell koordinator, internationell kontaktperson).
FÖRSLAG: Det kan löna sig att ha 2 olika typer av ansökningsblanketter:
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utbyten för studeranden
under 18 år
Målsättningar med
utbytet
Målsättningar med
yrkesprov

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + lärare
Studerande +
handledande lärare
under inlärning i arbetet


Ansökan av deltagande i internationella utbyten, utan stipendium

Ansökan av deltagande i internationella utbyten, med stipendium (t.ex. Erasmus + KA1)
Före man gör ett inlärningsavtal bör studeranden och den som ansvarar för utbytet diskutera och fastslå målsättningarna med utbytet. Målsättningar som diskuteras
är läroplansbaserade målsättningar samt studerandes egna målsättningar. Målen bör skrivas ner och bifogas ansökningsblanketten. Studeranden bör få handledning i
att skriva dessa målsättningar
Före studerande ansöker om att delta i ett internationellt utbyte måste studeranden gå igenom yrkesprovsmålsättningarna tillsammans med den person som
ansvarar gör yrkesprov. En kopia av yrkesprovet (på engelska) bör bifogas till ansökan om ett internationellt utbyte). Yrkesprovsmålsättningarna bör användas som
grund för inlärningsavtalet.

OBS: Enbart i Finland

Inlärningsavtal

Kulturella + språkliga +
ekonomiska förberedelser

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande +
kontakt personen vid den
mottagande
organisationen

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande

FÖRSLAG: Vi rekommenderar att man tar reda på ifall studeranden kan göra ett internationellt utbyte utan att avlägga yrkesprov. I vissa fall kan det vara bättre om
studeranden gör yrkesprovet i Finland efter att hen återvänt från sitt utbyte.
Om studeranden får ett stipendium för att delta i ett internationellt utbyte måste man skriva ett inlärningsavtal. Personen som ansvarar för att skicka studeranden på
internationella utbyten skriver avtalet tillsammans med studeranden och kontaktpersonen vid den mottagande organisationen. Det är viktigt att involvera den
mottagande organisationen i detta så att de kan hitta en inlärning i arbetet plats som motsvarar studerandens inlärningsmålsättningar. Inlärningsavtalet bör innehålla
åtminstone följande information:
Kunskap, färdigheter och kompetenser som bör förvärvas
Detaljerat program över utbytet
Uppgifter som studeranden ska utföra
Uppföljning och handledning av studerande
FÖRSLAG: Rättigheterna att skriva inlärningsavtal borde ges enbart åt ett fåtal personer på skolan (t.ex. internationell koordinator, internationell kontaktperson eller
övriga personer som ansvarar för internationella utbyten)
Alla studeranden som deltar i ett internationellt utbyte måste ta del av kulturella, språkliga och finansiella förberedelser innan de åker på ett internationellt utbyte.
Studeranden bör få information om följande:
Vad man kan lära sig under ett utbyte
Var man kan söka information före man åker på sitt utbyte
Utmaningar som studerande kan stöta på under ett utbyte
Hur man förberer sig inför ett utbyte
Vad man bör tänka på då man bor i ett främmande land
Olika orsaker som finns för att man vill delta i ett internationellt utbyte
Nyttan av att delta i ett internationellt utbyte
Självkänsla
Kostnader som man bör ta i beaktande
Logi utomlands
Europass CV
Behov av språkkunskaper
Hur man representerar sitt land
Då man återvänder hem
Skyldigheter och rättigheter man har under ett internationellt utbyte
Krisplan
Försäkringar
Språkförberedelser
Vaccinationer
Europeiska sjukvårdskortet
Ansökan om utdrag från brottsregistret: arbeta med barn
Pass, ID-kort, visum
ISIC – studerande kort
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-

Passande klädsel
Gåvor
Broschyrer och presentationer
Övningsuppgifter

OBS: The Online Linguistic Support är en ny möjlighet för Erasmus+ deltagare att utvärdera och fördjupa sina språkkunskaper. Den presenterades första gången under
konferensen European Day of Languages i Florens.
Det nya språk stödet är gratis sedan 1.10.2014 (http://erasmusplusols.eu/) för deltagare i utbyten som varar en längre tid (minst 30 dagar utomlands) inom ramen av
Erasmus+.
För tillfället finns online språkligt stöd på följande sex språk:








Tyska
Spanska
Engelska
Franska
Italienska

Holländska
Dessa utgör språken för handledning eller arbete för ca 90 % procent av alla studeranden, praktikanter, unga frivilliga och övriga som studerar eller arbetar
utomlands. Framtidsplanerna är att utöka tjänsten till alla EUs offentliga språk.
Deltagare i Erasmus+ utbyten måste utvärdera sina språkkunskaper före och efter utbytet.
Förutom detta kan deltagarna, om de så önskar, ta del av en gratis online språkkurs under sitt utbyte för att fördjupa sina språkkunskaper.
För mera information kontakta ditt lands Nationella Kontor (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm) då det kan
existera landsvisa variationer.
Plan för inlärning i arbetet

Handledande lärare
under inlärning i arbetet
+ studerande +
internationell
kontaktperson +
mottagande
organisationen

Före utbytet bör man skriva en inlärning i arbetet plan. Inlärning i arbetet planen undertecknas av den lärare som ansvarar för inlärning i arbetet perioden vid den
sändande skolan, studerande samt en representant vid den mottagande organisationen. Inlärning i arbetet planen bör innehålla följande information:
Studerandens namn, adress, telefon nummer
Året då studerande påbörjade sina studier
Utbildningsanordnarens namn, adress och telefonnummer
Faktureringsadress
FO nummer
Titel på examen och yrkesbenämning
Namnet på studieprogram (om det finns tillgängligt)
Den handledande lärarens namn, e-post adress, telefonnummer
Den mottagande organisationen eller arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer
Arbetsplatshandledarens namn, e-post adress, telefonnummer
Övriga arrangemang samt säkerhetsfrågor (måltider, researrangeman, information om studerandens hälsa, betydande risker i arbetet, säkerhetsåtgärder,
arbetskläder och behövlig skyddsutrustning, vem som förser studeranden med arbetskläder och säkerhetsutrustning)
Inlärning i arbetet målsättningar och syftet med inlärning i arbetet perioden
Hur och vem ansvarar för utvärderingen
Försäkringar
Underskrifter
REKOMMENDATION: En inlärning i arbetet plan är obligatorisk i Finland men vi rekommenderar att alla organisationer som sänder studeranden, speciellt
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Researrangemang

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande +
mottagande organisation

studeranden med färre möjligheter, skriver en inlärning i arbetet plan för det internationella utbytet
Resebiljetter bokas enligt den sändande organisationens existerande regler. Före resebiljetter bokas bör rese planen godkännas av både den sändande och den
mottagande organisationen. Rese planen bör innehålla information om flygtider, flygbolag och priser.
Studeranden bör spara ombordstigningskorten och ge dem åt den internationella kontaktpersonen/läraren då de återvänder
FÖRSLAG: Det är viktigt att involvera studeranden i researrangemangen och bokandet av resebiljetter då detta fördjupar deras kunskaper i hur man tar olika
alternativ och möjligheter i beaktande då man köper resebiljetter

Boende

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande +
mottagande organisation

Den mottagande organisationen hjälper med att hitta lämpligt boende och skickar information om de olika alternativen som är tillgängliga under utbytet till den
person som ansvarar för internationella utbyten.
Personen som ansvarar för internationella utbyten och studeranden går tillsammans igenom de olika alternativen och bestämmer sig för vilket av alternativen lämpar
sig bäst för studeranden.
FÖRSLAG: Det är viktigt att den sändande och den mottagande organisationen har ett avtal om vem som bokar boendet och hur boendearrangemangen sköts. Kom
överens om det är den sändande eller den mottagande organisationen som ansvarar för att boka boendet.
REKOMMENDATION: Om studeranden är under 18 år eller om studeranden är i behov av mera stöd rekommenderar vi att studeranden bor hemma hos en familj

Europass mobilitets intyg

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande +
mottagande organisation
Lärare, personen som
ansvarar för
internationella utbyten,
handledare mm

Personen som ansvarar för internationella utbytet fyller ett Europass mobilitets intyg som skickas med studerande då hen åker på sitt utbyte. Europass mobilitets
intyg undertecknas av den sändande och mottagande organisationen samt av studerande.
För mera information om Europass Mobilitets Intyget besök:
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/europass-mobility
Det är viktigt att personal som är involverade i inlärning i arbetet, internationella utbyten, lärare och andra involverade samarbetar och håller regelbundet kontakt för
att informera vad som sker under utbytet.

UNDER UTBYTET

VEM

INFORMATION

Målsättningar med
utbytet

Studerande + den
handledande läraren +
arbetsplatshandledaren

Personen som ansvarar för inlärning i arbetet kontaktar arbetsplatshandledaren strax efter att studeranden har anlänt för att diskutera målsättningarna med utbytet
och för att ta reda på att allt är ok med studeranden. Detta ger även den mottagande arbetsplatsen möjligheter att ställa frågor och få klarhet i frågor som är oklara.
Kontakten sker via telefonsamtal, Skype eller e-post

Utvärderings diskussioner

Studerande + den
handledande läraren +
arbetsplatshandledaren

OBS: Personen som ansvarar för inlärning i arbetet kan vara en lärare, en mentor eller en annan person som blivit utnämnd till detta uppdrag
Det är viktigt att den handledande läraren under inlärning i arbetet är i regelbunden kontakt med studeranden och arbetsplatshandledaren för att hen skall kunna
följa upp studerandens inlärningsprocess och för att diskutera, ge feedback på och utvärderar inlärningsmålsättningarna och inlärningen som skett på inlärning i
arbetet platsen.
Kontakten sker via telefonsamtal, Skype eller e-post

OBS: Obligatoriskt inom
Erasmus+ KA1 utbyten
Kommunikation mellan
personal som är
involverade i
internationella utbyten
vid den sändande
organisationen

Rapporter till den
sändande organisationen

Studerande + den
handledande läraren

REKOMMENDATION: Före studeranden åker på sitt utbyte är det bra att arrangera ett Skype möte med den mottagande organisationen. Om möjligt ta med
studerande på detta möte

FÖRSLAG: Diskussionerna utgår från de officiella inlärningsmålsättningarna och det som studeranden bör lära sig under inlärning i arbetet. Studeranden kan (om
möjligt) ta fotografier och/eller skriva dagbok över sin utveckling. Fotona och inlärningsdagboken kan sedan användas då man diskuterar studerandens utveckling
under inlärning i arbetet. Fotona och dagboken kan även användas då man analyserar studerandens styrkor och svagheter och vad hen bör fokusera på de
kommande dagarna/veckorna
Studerande som deltar i internationella utbyten måste skriva någon form av inlärningsdagbok som den handledande läraren läser regelbundet.
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(t.ex. inlärningsdagbok)
Spridning

Boarding kort och övriga
kvitton och dokument
Underskrift av Europass
Mobilitets Intyget +
Inlärningsavtalet

Slutvärdering

Studerande + personen
som ansvarar för
internationella utbyten
Studerande
Studerande +
arbetsplatshandledare +
personen som ansvarar
för internationella
utbyten
Studerande + den
handledande läraren +
arbetsplatshandledaren

REKOMMENDATION: Vi rekommenderar att personen som ansvarar för internationella utbyten och andra lärare som stöder studeranden under inlärning i arbetet får
ta del av inlärningsdagboken så att även de är medvetna om studerandens inlärning och hur hen mår under utbytet
Studeranden skriver t.ex. en blogg eller en reserapport under utbytet som kan läsas av alla intresserade (personal och övriga studeranden)
REKOMMENDATION: Det är önskvärt att en del av rapporterna publiceras på skolans hemsida och att kopior på rapporterna skickas till den mottagande
organisationen så information om att även studeranden men färre möjligheter kan ta del av internationella utbyten
Studeranden bör spara boardingkort och andra behövliga kvitton och dokument och ge dessa åt personen som ansvarar för internationella utbyten då hen återvänder
från utbytet (om detta krävs av den sändande organisationen)
Studeranden måste få arbetsplatshandledarens underteckning på Europass Mobilitets intyg och på inlärningsavtalet. Efter att studeranden återvänt från utbytet bör
dessa dokument även undertecknas av studeranden och personen som ansvarar för internationella utbyten.
REKOMMENDATION: Studeranden bör få bibehålla originalexemplaret av det undertecknade Europass Mobilitets Intyget och den sändande skolan bör hålla en kopia
av det undertecknade Europass Mobilitets Intyget
I slutet av utbytet bör en slutvärdering ske. Personer som deltar i slutvärderingen är studeranden, den handledande läraren och arbetsplatshandledaren.
Studeranden bör få både en muntlig och en skriftlig utvärdering.

Ersättning av kostnader

Studerande

FÖRSLAG: För att stöda arbetsplatshandledaren är det önskvärt att hen får stödfrågor som han kan använda sig av då han ger sin muntliga och skriftliga utvärdering
Studeranden ansvarar för att ersätta alla de kostnader som uppstår, t.ex. hyra, mat, resor, under ett utbyte om inte annat överenskommits.

EFTER UTBYTET
Mobility Tool rapport
(Erasmus+ KA1)

VEM
Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande

INFORMATION
Efter att studeranden återvänt från sitt utbyte fyller studeranden in en Mobility Tool rapport under handledning av personen som ansvarar för internationella
utbyten. Personen som ansvarar för internationella utbyten ser även till att rapporten är korrekt ifylld och ivägskickad.
Efter att rapporten skickats iväg, undertecknas den utprintade rapporten av studeranden och förvaras av den sändande organisationen i 5 år.

Europass Mobilitets Intyg
+ Inlärningsavtal

Inlämning av dokument

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande
Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande

Spridning

Studerande

Tack e-post till den
mottagande
organisationen

Personen som ansvarar
för internationella
utbyten + studerande

FÖRSLAG: Om flera studeranden återvänt från internationella utbyten samtidigt kan man samla ihop gruppen och fylla i rapporterna under ett
grupphandledningstillfälle.
Studeranden lämnar in en undertecknad version av Europass Mobilitets Intyget och en undertecknad version av Inlärningsavtalet

Studeranden lämnar in alla dokument (inlärningsdagbok ifall den inte skrivits virtuellt, Europass Mobilitets Intyg, och andra intyg och obligatoriska dokument) åt
personen som ansvarar för internationella utbyten.
FÖRSLAG: Dessa dokument bör lämnas in inom en vecka efter att man återvänt
Studeranden som deltagit i internationella utbyten bör sprida information om utbytet åt andra, t.ex. andra studerande, lärare mm. Då de sprider information om
utbytena bör de visa bilder, sin blogg eller reserapporten
FÖRSLAG: Man kan hålla en (eller flera dagar) under skolåret då studeranden som deltagit i internationella utbyten kan sprida information om sina utbyten åt andra
Både studeranden och personen som ansvarar för internationella utbyten bör skicka ett meddelande där man tackar den mottagande organisationen åt den person
som tagit emot studeranden
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Kommentarer:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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