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Erasmus+: Aktiv Ungdom

EU programmet for ungdom er 

eit godt supplement til skolesystemet.

Kva type prosjekt

jobbar vi med?

- Frivillig arbeid 

i utlandet (EVS)

- Gruppeutvekslingar

- Ungdomsinitiativ

Korleis jobbar vi? 

Vi brukar ikkje-formelle læringsmetodar



Ikkje-formell læring?

• Formell læring (Formal education) er den organiserte utdanninga 

som skjer innanfor det formelle utdanningssystemet.

Eks: barnehage, skole og høgskole/universitet. 

• Ikkje-formell læring (Non-formal education) er organisert læring 

utanfor det formelle utdanningssystemet.

Eks: arbeidsmarknadskurs, internasjonal utveksling. 

• Uformell læring (Informal education) er den prosessen der man 

tileignar seg haldningar, ferdigheiter og kunnskap gjennom 

daglege aktivitetar i for eksempel familien, med venner og gjennom 

media.



Ikkje-formell læring II

Alle våre prosjekt har ein heilskapleg plan i høve til 

målgruppas læring:

- Klare mål for ungdommen si læring 

- Eit godt planlagt program som oppmodar til læring på 

individnivå og i gruppe

- Interaktive og inkluderande metodar som oppmuntrar til 

aktiv deltaking



Erasmus+: Aktiv Ungdom i stikkord

LEVENDE LÆRING det vil si:  Læring gjennom erfaring!

Aktiv deltaking

Europeisk samarbeid

Språkkompetanse

Kulturkompetanse

Arbeidspraksis

Prosjektstyring

Vitnemål: YOUTHPASS



= læreplan + vitnemål



Læringsmål:

• Mestring

• Personleg utvikling

• Bli meir sjølvstendig

• Bli kjent med ein ny kultur og eige identitet

• Nye ferdigheter

• Auke sjansane på arbeidsmarknaden



Aktiv Ungdom verktøykassen:

1. Gruppeutveksling (13-30 år)

2. Frivillig arbeid i Europa - EVS (17-30 år)

3. Transnasjonale ungdomsinitiativ (13-30 år)

4. Ungdomspolitiske møter (15-30 år)

5. Opplæring for ungdomsarbeidarar og 

ungdomsleiarar (for vaksne) 

6. Strategiske partnarskap



Prioritert målgruppe

Ungdom med spesielle utfordringar

EU gir ekstra prosjektstønad til: 

Å oppheve fysiske hindringar, planleggingsbesøk, ekstra 

vaksenoppfølging, spesiell tilrettelegging.

Samarbeidspartnerar:

- OT/PPT teneste: motarbeide fråfall i VGS

- Kommunar – ulike kommunale oppfølgingstenester

- Frivillige organisasjonar, frivillighetssentralen



Erasmus+: Aktiv Ungdom

EU programmet for ungdom er 

eit godt supplement til skolesystemet.

Tilnærming:

nedanfrå-og-opp

Vi prøver å ta mest mogleg utgangspunkt i 

ungdommen si interesser og livssituasjon!



EVS prosjekt

Kva kan du jobbe med?

- Barn (eks. barnehage, barnehjem)

- Ungdom (eks. fritidsaktiviteter, ungdomsinformasjon)

- Eldre (eks. eldresenter, sosiale aktiviteter)

- Kunst (eks. holde malekurs)

- Toleranse og antirasime (eks. arbeid med flyktninger)

- Media (eks. workshops innen avis/internett/radio/IT)

- Kulturarv (eks restaurere gamle hus, samle inn historisk materiale)

- Kultur (eks. danse-, teater- eller musikkgrupper)

- Miljø (eks. jobbe i naturreservat, arbeid med dyr)

- Idrett (eks. organisere og instruere idrettsaktiviteter



Prosjekt tett opp til kommunesatsingar:

Lokalsamfunnsutvikling, Fråfall i skulen, 
Integrering av innvandrarungdom,  
Sosial inkludering av ungdom i risikosona, 
Folkehelse, Auke kunnskap om klima og miljø 
blant ungdom, Førebu fråflytting,  
Ungt entreprenørskap, Utvikling av barne-
og ungdomstilbodet, Kompetanseutvikling av 
ungdomsarbeidarar, Utvikling av ungdomsråd, 
Rusførebuing, Ungdom og ekstremisme, 
Haldningsskapande arbeid, LivOGLyst, 
Internasjonalisering i skulen



Europeisk brukarundersøking 2010

Ungdomsdeltakarar:

66% meiner at deltaking i eit Aktiv Ungdom-prosjekt                       
har styrka deira utsikter til ein jobbtilsetjing

86% opplever at dei etter prosjektet har eit betre utgangspunkt for å 
bidra i lokalsamfunnet sitt 

95% seier dei har lært å kommunisere betre med framandspråklege 

Ungdomsarbeidarar: 

88% meiner at gjennomføringa av eit internasjonalt Aktiv Ungdom-
prosjekt har gitt dei kompetanse og lærdom utover det som er 
mogleg gjennom å jobbe lokalt og nasjonalt. 



Nokre prosjekt-eksempel:

1: Behov: ”Snu negativ ungdomstrend i Odda”

Aktivitet: Aktiv Ungdom idédugnad / coachekurs

Resultat: Odda Ungdomsfestival

2: Behov: ”Alternativ tilbod fråfall i skulen”

Aktivitet: Europeisk volontørteneste

Resultat: Gutten fullfører vgs

3: Behov: ”Tilbod for ungdom med spesielle utfordringar på Askøy”

Aktivitet: Aktiv Ungdom finansiert Lokalt Ungdomsinitiativ

Resultat: Opning av ”Mekkeriet”







Nokre prosjekt-eksempel:

4: ” Få ungdom inn i Hardanger-samarbeidet med Italia”

Aktivitet: Aktiv Ungdom demokratiprosjekt

Resultat: Hjelp til etablering av ungdomsråd i Greve kommune

5: Behov: ”Integrering av elevar med innvandrarbakgrunn”

Aktivitet: Ungdomsleiar på Aktiv Ungdom kurs

Resultat: Integreringsprosjekt i skuleåret 2011-2012

6: Behov: ”Auke kunnskap om EU/EØS blant Norges befolkning”

Aktivitet: Aktiv Ungdom finansiert prosjekt inkl. studietur til Brussel

Resultat: Ungdomspolitisk møte med engasjerte fylkespolitikarar



Ungdomspolitisk møte



Tidlegare volontør i Italia 

«Jeg vokste utrolig mye som menneske 

som europeisk volontør i en fremmed kultur.»

«Det beste med hele EVS-opplevelsen var den 

selvstendighetsfølelsen jeg fikk av at jeg hadde klart å 

starte et nytt liv i Italia som jeg også trivdes utrolig godt i. 

I løpet av det året møtte jeg 

mange fantastiske mennesker 

som jeg lærte mye av og noen

av dem vil alltid være i livet mitt

selv nå når jeg bor i Norge.»

Hilde



Tidlegare volontør i Stockholm

«Fordi eg sjølv var med på å skrive prosjektet fikk eg 

også muligskapen til å jobbe eit helt år med det eg 

brenner aller mest for: anti-diskriminering og 

menneskerettigheitar»

Ann Kristin



Tidlegare volontør i Spania

«En lærer utrolig mye, og vokser som person. 

En forventer å lære et nytt språk, 

men når en vender tilbake har en

også lært utrolig mye om seg selv

og hvordan en fungerer sammen 

med andre mennesker. 

Jeg har fått venner fra hele verden; 

ønsker jeg å reise har jeg en liste 

med numre jeg kan kontakte.»

Rikke



Tidlegare volontør i Marokko

«Eg er veldig glad for at eg fikk mulegheiten til å reise til, 

og oppleve eit land som Marokko, og eg har lært mykje 

både om kultur og land, men også mykje om meg sjølv. 

Mange fordommar er brott ned og eg har fått venner 

for livet, og min egen marokkanske familie eg alltid kan 

komme tilbake til. Mine tips til kommande volontørar er: 

Vær nysgjerrig og snakk med menneska du møter.»

Reni-Helen



Tidlegare volontørar i Hellas

”Vi kunne gjøre så lite, men vi fikk så stor 

takknemmelighet tilbake. Forskjell fra Norge er så utrolig 

stor. Ansiktene sa mer enn ord. Vi kunne gjøre så lite 

som å bake en kake til beboerne og vi fikk så utrolig mye 

tilbake av dem. De er så takknemlig for det lille de har, 

men vi i Norge syter bare etter mer. 

De kunne finne gamle og

ødelagte ting som de lagde

noe nytt utav mens vi bare 

ville ha kastet det som 

søppel.”

Malin og Solfrid



Tidlegare volontør i Nederland

«Jeg har aldri jobbet med barn før og jeg har lært mye 

om å organisere barneaktiviteter. Jeg har allerede tenkt 

å finne praksisplass i barnehagen, prøve ut ting. 

Før sa jeg at jeg ikke ville jobbe med barn men nå har 

det endret seg. Kanskje jobbe i SFO? Jeg har lyst på et 

nytt EVS prosjekt. Jeg har blitt mer åpen for nye ting. 

Flinkere til å prøve ny mat!»

Kristine



Erasmus+: Aktiv Ungdom

«EU programmet for ungdom er 

eit godt supplement til skolesystemet»

Læringsplan: læring gjennom erfaring og aktiv 

deltaking med EU-vitnemål til slutt: Youthpass

Tar utgangspunkt i der ungdommen er

Tar utgangspunkt i interessa til ungdom

Ungdom med spesielle utfordringar prioriterast



Meir informasjon:

www.aktivungdom.eu

barhart@hfk.no 

Takk for merksemda!

Barbara.harterink@hfk.no


