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Beställningsnummer SIDA3381sv 

 2 



 
 
 
MER INFORMATION 
I programkatalogen presenterar 
Den Globala Skolan varje termin de 
aktiviteter och tjänster som finns att 
tillgå. Katalogen kan beställas från 
sidaorder@sida.se 
 
• För uppdateringar se vår hem-
sida www.denglobalaskolan.com 
• Mer information om de sam-
verkande myndigheterna finns på: 
www.sida.se 
www.skolutveckling.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Så når du mig: 
tel 08-527 782 50  
mobil 0734-19 82 50 
peder.sandahl@skolutveckling.se 
 
 
 
 

 

 
 
 

Global kunskap 
Det är något särskilt med global kunskap! 
 
 
 
 

 
 
I EN ALLTMER GLOBALISERAD VÄRLD söker vi kunskap för möten, prägla-
de av mångfald och gränsöverskridanden. Vad bör vi då veta för att kunna vara, 
att göra och att leva tillsammans? Vi söker kunskap och svar om hållbar utveckling. 
 
Möjligheter till svar finns i möten där den demokratiska dialogen öppnar för en 
kunskapsbildning om andra synsätt och lösningar. Men förutsättningen att lyckas 
är starkt kopplad till den egna identiteten och att känna sig själv så att man kan 
och vågar spegla sig i det som är annorlunda. Det behövs en öppenhet för olika 
perspektiv och mod att inte väja undan för det som är främmande.  
 
Vi måste göra synvändor. Vi måste gå från föreställningen att det finns en enda 
sanning till att det finns flera sanningar beroende på kultur, perspektiv och situ-
ation och att globalisering ställer särskilda krav på kunskap; att kunna kommuni-
cera, att ha social och etisk kompetens och att förstå sammanhang.  
 
Vi vill veta och vi vill göra något åt det som går att göra något åt. Det ligger i 
människans natur.  Skolan är viktig i detta lärande. 
 
DEN GLOBALA SKOLAN är ett samverkansprojekt mellan Myndigheten för 
skolutveckling och Sida. I arbetet med globala frågor för hållbar utveckling ingår 
såväl ekologiska, sociala som ekonomiska frågor. Uppdraget att främja kunskap, 
lärande och skolutveckling i förskola, skola och vuxenundervisning sker i 
samverkan med andra aktörer; kommunala företrädare, skolledare, lärare, 
lärarutbildare, representanter för enskilda organisationer etc.  
 
FÖR ATT BEDRIVA EN UNDERVISNING som tar upp det internationella 
perspektivet, vilket läroplanerna föreskriver, krävs för det mesta inga särskilda 
ekonomiska resurser. Den utgör en normal del av den dagliga undervisningen. 
 
Förr eller senare brukar man dock vilja genomföra ett speciellt projekt, göra 
en studieresa eller delta i ett utbytesprogram som kräver ett ekonomiskt tillskott. 
När skolan själv inte klarar detta brukar frågan om bidrag och stipendier dyka 
upp. 
 
Den här sammanställningen är gjord för att underlätta för elever och lärare att 
hitta bidrag och stipendier för undervisning om hållbar utveckling.
 
Varmt välkommen till ett nytt verksamhetsår! 
 

 
Peder Sandahl 

 

Myndigheten för skolutveckling 
och verksamhetsledare för Den Globala Skolan           
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Bidrag/Stipendier - Arion 
   
    

 Arion 
   

Syfte  För att underlätta och utveckla det europeiska samarbetet inom 
utbildningsområdet finns olika former av informationsaktiviteter 
inom ramen för Sokratesprogrammet. Hit hör det delområde 
som kallas Arion. Arion är ett studiebesöksprogram för besluts-
fattare och experter inom skolområdet. 
 

Spridningseffekter  Studiebesöken ska underlätta utbyten av idéer och erfarenheter 
på skolområdet mellan de olika medlemsländerna, i synnerhet 
vad gäller grundskoleutbildning samt allmän, teknisk och yrkes-
inriktad gymnasieutbildning. Experternas förmåga att bidra till 
utvecklingen av utbildningspolitiken i det egna landet bör på så 
vis kunna förbättras. 
 

Vem kan söka?  • Personal inom grund- och gymnasieskola och komvux 
som har ledningsuppgifter eller arbetar med utvärde-
ring. I undantagsfall kan även lärare med ansvar för 
internationalisering, som föreslagits av skolans rek-
tor, samt studie- och yrkesvägledare komma ifråga.  

• Personal inom lärarutbildningen. 
 

Vad gör man under ett 
studiebesök?

 Varje besöksgrupp brukar bestå av 10-15 deltagare från olika 
medlemsländer (1-2 från varje land) som under en vecka träffas 
och gör studiebesök på skolor, myndigheter osv. Där får delta-
garna träffa kollegor från värdlandet som berättar om den egna 
verksamheten, ställa frågor, utbyta erfarenheter och diskutera 
intressanta projekt.  
Studiebesöken inriktas på olika teman, t.ex. om skolsystem eller 
om integrering av handikappade i skolan. Varje studiebesök 
genomförs normalt på ett gemensamt språk, oftast engelska 
men även franska, tyska och andra språk förekommer. 
 

Pengar  För att klara utgifterna under veckan får deltagarna ett stipen-
dium som bidrag till resa, hotell och uppehälle.  
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Cedefop 
  
  
 Cedefop 
  
 Cedefop är en förkortning på franska och betyder Europeiskt 

centrum för utveckling av yrkesutbildning. 
 

Mål  Syftet med studiebesöken är dels att överföra kunskap om 
yrkesutbildning, dels skapa kontakter och nätverk mellan 
specialister i olika länder.  
   Studiebesöken ska också uppmuntra till europeiskt samarbete 
och skapa förutsättningar för samarbete i andra EU-program, 
t.ex. Leonardo da Vinci. 
 

Vem kan delta?  Du som har specialistkompetens på yrkesutbildningsområdet, 
t.ex. rektorer, skolpolitiker, personal inom förvaltning och 
högskola och företagare. 
   Representanter för arbetsmarknadens parter är en prioriterad 
grupp. 
 

Vad gör man?  Du deltar i ett 3-5 dagar långt studiebesök i en grupp på högst 
tolv personer. Besöket genomförs på ett gemensamt språk och 
har ett planerat program inom ett ämne.  
   Exempel på ämnen kan vara:  

- unga människors grundläggande yrkesutbildning 
- yrkesutbildning för vuxna 
- utbildning för små och medelstora företag 
- former för ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 
  i medlemsländerna 
- samverkan mellan skola-arbetsliv 
- vägledning inom ramen för det livslånga lärandet 

   En förteckning över besöken finns på Programkontorets 
hemsida där även ansökningshandlingar finns. Den sökande 
väljer sedan ut det besök som passar henne/honom bäst. 
 

Pengar  Varje deltagare får ett stipendium som täcker resa och uppe-
hälle. Beloppet är beroende av avståndet mellan hemorten och 
studiebesöksorten. 
 

Ansökan  Det finns två ansökningstillfällen per år för Cedefops studiebe-
söksprogram.  
Nästa ansökningsdatum infaller under våren 2007. 
 

Information  Internationella programkontoret  
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
eller gå in på Cedefops webbsidor:  
www.cedefop.gr 
www.trainingvillage.gr 
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Bidrag/Stipendier – Comenius: Allmänt 
 
  

Comenius: Allmänt
 

Syfte Målen för Comenius 
• att höja kvaliteten på undervisningen 
• att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen 
• att främja språkinlärning 

 
Vilka vänder sig 

Comenius till? 
En grundläggande tanke i Comenius är att lärande i ett multikulturellt 
sammanhang utgör själva grunden för det europeiska medborgar-
skapet. Andra viktiga aspekter är stöd till missgynnade grupper 
samt kamp mot misslyckanden i skolgången och utslagning. 
   Comenius inriktar sig på utbildningens första stadier: från förskola 
till gymnasieskola. Projektsamarbete inom Comenius andra del vän-
der sig även till universitet och högskolor. Verksamheten vänder sig 
till alla aktörer inom utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal 
och elever.  
   Samtidigt vill man engagera instanser utanför skolan: organisa-
tioner (t.ex. föräldraföreningar), lokala myndigheter, företag, arbets-
marknadens parter osv. 

En ny etapp Från 2007 går EU:s utbildningsprogram in i en ny programperiod vid 
namn Lifelong Learning Programme (programmet för livslångt 
lärande) som varar till 2013. Den avlöser de tidigare 
två programperioderna som benämnts Sokrates (1995-1999 och 
2000-2006). Målsättningen är att ytterligare höja antalet deltagande 
skolor under den nya programperioden. 
 

Tre delar Comenius består av tre delar 
1. Partnerskap mellan skolor  
2. Grundutbildning och fortbildning för lärare (projektsamarbete och 
individuella stipendier) 
3. Nätverk 
Nedan har vi gjort ytterligare en uppdelning för att du lättare ska 
hitta fram till just de delar du är intresserad av. 

• Comenius: Partnerskap (sid 8) 
• Comenius: Blivande lärare och språkassistenter (sid 7) 
• Comenius: Multilaterala samarbetsprojekt  
• Comenius: Fortbildningsstipendier (sid 11) 
• Grundtvig: Stipendier för fortbildning (sid 11) 
• Comenius: Värdskolor för Comeniusassistenter (sid 10) 
• Comenius: Nätverk 
 

Information Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Comenius: Assistenter 
  
  
 Comenius: Assistenter 
  

Allmänt  Lärarstudenter och nyutexaminerade lärare kan söka plats och 
bidrag för att praktisera på en skola i ett annat land under 3-10 
månader. 

 
Mål  Comenius inriktas på utbildningens första stadier: från förskola 

till gymnasieskola. Verksamheten vänder sig till alla aktörer inom 
utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal och elever. Samti-
digt vill man mobilisera instanser utanför skolan: organisationer 
(t.ex. föräldraföreningar), lokala myndigheter, företag, arbets-
marknadens parter o.s.v. Målen för Comenius är 
• att höja kvaliteten på undervisningen  
• att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen  
• att främja språkinlärning.   
 

Deltagarländer  Du som söker stipendium för Comeniusassistent kan 
söka praktik i de 30 Sokratesländerna. De är: 
• EU och EES-länderna; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, 
Island, Lichtenstein, Norge. Bulgarien, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien,  
Ungern, Cypern och Malta 

• Kandidatlandet Turkiet  
    

Pengar  Stipendiet varierar beroende på tidslängd och i vilket land 
vistelsen äger rum. Stipendiet bidrar till att täcka kostnader för 
resor och uppehälle. Det finns även möjlighet att få stöd för 
fortsatta språkliga förberedelser. 
 

Ansökan  Du skickar din ansökan till Internationella programkontoret. Sista 
ansökningsdag för dig är 30 mars 2007 för läsåret 2007-
2008. 
   Ansökningshandlingar hittar du under fliken Ansökan på 
webbplatsen. Läs igenom anvisningarna noga. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier - Comenius: Partnerskap 
   
    

 Comenius: Partnerskap
   

Mål  Comenius inriktas på utbildningens första stadier: från förskola till 
gymnasieskola. Verksamheten vänder sig till alla aktörer inom 
utbildning: lärare, övrig pedagogisk personal och elever.  
   Samtidigt vill man mobilisera instanser utanför skolan: organi-
sationer (t.ex. föräldraföreningar), lokala myndigheter, företag, 
arbetsmarknadens parter o.s.v. Målen för Comenius är 

• att höja kvaliteten på undervisningen  
• att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen 
• att främja språkinlärning. 

 
Två typer  I Partnerskap kan skolor arbeta med ett tema av gemensamt in-

tresse. Det måste finnas minst 3 skolor i 3 olika länder i ett 
Comenius partnerskap. Både förskolor, grundskolor, gymnasie-
skolor samt Komvux kan delta.  
   Temat kan antingen vara ämnesanknutet och bidra till ett när-
mare samarbete mellan olika klasser och ämnen. Här prioriteras 
projekt som bygger på god förankring i verksamheten samt ett ak-
tivt deltagande av så många elever som möjligt.  
   Temat kan också gälla undervisningsmetodik, ledarskap eller 
hantering av specifika problem relaterade till skolans verksamhet, 
t.ex, förebyggande av våld/mobbing eller undervisning i mång-
kulturell miljö. Här är det en fördel att samarbeta med intresseor-
ganisationer och andra organisation utanför skolans värld. 
   I de Bilaterala partnerskapen är fokus lagt på inlärning av 
främmande språk och endast 2 skolor från 2 länder deltar. Projek-
ten bygger på ett 10-dagars ömsesidigt utbyte av en klass 
(grupp) samt på 20-40 timmars språkundervisning i partnersko-
lans språk. Eleverna måste minst vara 12 år gamla, vilket innebär 
ett grundskolor och gymnasier kan delta. Man prioriterar de språk 
som talas och lärs ut i mindre utsträckning. 
   Båda typerna av partnerskap är 2-åriga och man ansöker för 
båda årens verksamhet i en och samma ansökan. 
 

Partnerländer  Din skola kan söka partner bland de 30 Sokratesländerna. De är:  
EU och EES-länderna; Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Fin-
land, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettand, Litauen, Luxem- 
burg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, 
Island, Liechtenstein, Bulgarien och Rumänien. 
   Kandidatlandet Turkiet. 
   Du kan söka dina partnerskolor i Partbase på följande 
webbplats: http://partbase.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier - Comenius: Partnerskap 
 

   

Förberedande besök  Innan du skickar in skolans ansökan för projekt är det också 
möjligt att söka medel för förberedande besök. Syftet med be-
söket är att tillsammans med era partnerskolor/din partnerskola 
planera det kommande projektet och sammanställa en ansökan. 
   För förberedande besök betalas medel ut för resa och uppe-
hälle. 
   Ansökningsdatum för förberedande besök 2007 är 15 januari, 
1 maj och 1 november. 
 

Lärarutbyte och 
elevutbyte

 Inom Partnerskapen finns det följande möjligheter till besök på 
partnerskoloma; 
Projektmöten med både lärar- och elevdeltagande (max 5 
dagar), lärarutbyte (min 7 dagar), rektors studiebesök (max 5 
dagar) Lärarutbyte innebär att man praktiserar på en av partner-
skolorna. 
   Inom de Bilaterala partnerskapen är möjligheterna dels 
projektmöten (främst för lärare som planerar själva utbytet) och 
klassutbyten (min 10 dagar).  
 

Bidrag  Bidraget består av en klumpsumma som baseras på det antal 
mobiliteter (personer som reser) och det finns tre olika nivåer. 
Denna summa var dock ej fastställd vid tryckning (dec -06). 
Partnerskap med begränsat antal mobiliteter, dock minst 4 
personer över loppet av 2 år, får den lägsta klumpsumman. 
   Partnerskap samt Bilaterala partnerskap med minst 12 
mobiliteter över loppet av 2 år (min. 10 elever för Bilaterala 
parmerskap), får en viss klumpsumma. 
Bilaterala partnerskap med minst 25 mobiliteter (klassutbyte 
måste omfatta min. 20 elever) får den högsta klumpsumman. 
 

Ansökan  Sista ansökningsdag är 30 mars 2007 och ansökan skickas till 
Internationella programkontoret. Blanketter och anvisningar 
hittar du under fliken Program & Stipendier, Comenius partner-
skap på webbplatsen. 
    

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00   
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Tor Backmann 
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Bidrag/Stipendier – Comenius: Värdskolor  
   
    

 Comenius: Värdskolor  
   

Mål  Målet är att förbättra språkkunskaperna hos eleverna i värd-
skolan, göra dem mer motiverade att lära sig språk samt öka 
deras intresse för assistentens språk och kultur. 
 

För vem?  Grundskolor, gymnasieskolor, komvux och folkhögskolor kan ta 
emot en språkassistent under 3-10 månader. En Comeniusassi-
stent är en blivande språklärare från ett annat europeiskt land 
som med stipendiemedel kan praktisera i en svensk skola. 
 

Vad gör man?  En skola som tar emot en assistent ska utse en handledare, 
hjälpa till att ordna bostad och ansvarsförsäkring samt se till att 
integrera assistenten i skolans hela verksamhet. Handledaren 
ska tillsammans med assistenten planera, följa upp och 
utvärdera praktiken. 
 

Pengar 
 

 Assistentens stipendium täcker resa från hemlandet till Sverige 
och åter, kost och logi. Skolan förväntas stå för skollunch och 
eventuell kostnad för ansvarsförsäkring. 
 

Ansökan  Mer information finns under fliken läs mer på webbplatsen. 
Ansökningshandlingar för värdskolor med uppgift om ansök-
ningstid finns under fliken Ansökan på webbplasten.  
   En skola som vill ta emot en språkassistent ska lämna in en 
ansökan till Programkontoret senast den 30 mars 2007. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Comenius: Fortbildningsstipendier/Grundtvig 
 
  

Comenius: Fortbildningsstipendier
 

Allmänt Comenius är EUs program för skolan och utgör en del inom 
Sokrates. 
 

Mål Målet med verksamheten är att kompetensutveckla blivande och 
verksamma lärare samt att höja kvaliteten i skolundervisningen. 
Du får också möjlighet att knyta kontakter för eventuella fram-
tida projektsamarbeten inom Comenius. 
 

För vem? Du som är lärare eller arbetar inom formell eller informell utbild-
ning (skolledare, inspektörer, rådgivare, handledare osv) kan 
söka stipendium för att delta i kurser på europeisk nivå tillsam-
mans med kollegor från andra länder. 
   Fortbildningen kan också ske i form av s k ”job-shadowing”, 
dvs man följer en kollega vid en skola i ett annat europeiskt land i 
hans/hennes dagliga arbete. Det finns även möjlighet att söka 
bidrag för praktik, konferenser och seminarier 
 

Vad gör man? Lärare i samtliga ämnen och annan personal som är engagerad i 
skolutbildningen får stipendium för att delta i en fortbildningskurs 
under 1-6 veckor. Kurser som är godkända för bidrag finner du i 
Comenius/Grundtvig Course Database på Programkontorets 
hemsida. Men även andra kurser kan komma ifråga. 
 

Pengar Ekonomiskt bidrag kan beviljas för resa, uppehälle, kursavgift 
samt i vissa fall för språkliga förberedelser. 
 

Ansökan Ansökan skickas till Internationella programkontoret senast den 
30 mars för kurser under perioden 1 juni – 30 september, 
31 maj för perioden 1 oktober – 31 januari och  
senast 31 oktober för kurser under perioden 1 februari – 31 
maj 2008.  
 

Information Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats www.programkontoret.se
  

Grundtvig: Stipendier för fortbildning
 

Allmänt Grundtvig stipendier för fortbildning liknar till stora delar Come-
nius fortbildningsstipendier. Skillnaden är målgruppen som här 
är pedagogisk personal inom vuxenutbildningen. Fortbildningen 
får vara kortare än en vecka och högst fyra veckor 
 

För vem? Alla utbildningsanordnare som vänder sig till vuxna, d v s män-
niskor som slutat sin reguljära skol- eller högskoleutbildning och 
vill skaffa sig en ny eller högre kompetens. Även exempelvis bib-
liotek och museer är välkomna att ansöka. Grundtvig vänder sig 
till alla organisationer som främjar vuxnas lärande i sin verksamhet. 

Webbplats www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Programkontorets skolstipendier 
   
    

 Internationella Programkontoret skolstipendier 
   

Syfte  Internationella programkontoret delar ut stipendier för internatio-
nalisering i skolan. Syftet är att få ett internationellt perspektiv i 
skolan för både personal och elever. 
 

Vem kan söka?  Du som arbetar inom förskola, barnomsorg eller skola kan söka 
stipendium för att skaffa och utveckla internationella kontakter. 
 

Tre alternativ  1. Planering av internationellt samarbete 
Pedagogisk personal inom förskolan, skolan eller motsvarande 
inom barnomsorgen kan få stipendium för att ta kontakt med 
motsvarande verksamhet i ett annat land. Du kan besöka verk-
samheten eller ta emot besök i Sverige, det sistnämnda gäller 
endast länder utanför OECD. Syftet är att ni tillsammans kan 
planera för hur ni ska utveckla ert samarbete. 
 

2. Fördjupning av internationellt samarbete 
Du som arbetar inom förskola, skola eller barnomsorgen kan 
få stipendium för att genomföra olika typer av lärar- och/eller 
elevutbyten. Du kan söka stipendium för att besöka en utländsk 
verksamhet eller för att ta emot ett utländskt besök i Sverige. 
Det sistnämnda gäller enbart länder utanför OECD. 
 

3. Konferensstipendium 
Pedagogisk personal inom förskolan, skolan eller motsvarande 
inom barnomsorgen kan få stipendium för att åka på en interna-
tionell konferens. Du deltar aktivt genom att själv t.ex. leda en 
workshop eller hålla ett föredrag på konferensen. När du kom-
mer hem delar du med dig av dina erfarenheter. 
 

För aktuella prioriteringar inom programmet se Internationella 
programkontorets webbplats www.programkontoret.se 
 

Rapportering  Du som har fått stipendium ska lämna en skriftlig rapport om din 
aktivitet, samt en enkel ekonomisk redovisning. Senast sex 
veckor efter hemkomsten vill vi ha dessa här på Programkon-
toret.  
 

Pengar  Stipendierna ska användas för att betala resor och logi. De betala
inte vikariekostnader, lön, traktamenten eller måltider. 
Stipendium för fördjupning av internationellt samarbete  
kan endast beviljas om verksamhetens huvudman står för halva 
kostnaden för projektet. Stipendium för planering av inter-
nationellt samarbete samt Konferensstipendiet är däremot 
tänkta att täcka hela kostnaden för projektet. För det sistnämnda 
kan medel även sökas för att täcka eventuell konferensavgift. 
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Bidrag/Stipendier – Programkontorets skolstipendier 
 
 

  

Ansökan  Konferensstipendiet kan sökas löpande under året, men vi 
måste ha din ansökan minst 6 veckor före planerad aktivitet.      
Sista ansökningsdatum för Planering av internationellt sam-
arbete och Fördjupning av internationellt samarbete är  
1 april 2007 för aktiviteter mellan juli och december samt 1 
oktober för verksamhet mellan januari och juni 2008. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Tor Backmann 
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Bidrag/Stipendier – Leonardo da Vinci: Nätverk 
   
    

 Leonardo da Vinci: Nätverk 
   

Allmänt  Nätverk är en del av Leonardo da Vinci – EU:s program för 
yrkesutbildning och kompetensutveckling  
 

Vad gör man?  I ett nätverk kan din organisation/ditt företag vara med och 
sprida nytt material och resultat inom ett visst område. Nätver-
ket möjliggör att flera länders kunskap kan samlas och att en 
gemensam kunskapsgrund kan skapas. Målet är att samla in, 
analysera, utveckla, förbättra och sprida expertkunskap och 
projektresultat inom yrkesutbildning och yrkesfortbildning. 
 

Vem kan söka?  Offentliga och privata organisationer går samman och bildar ett 
nätverk. Nätverket ska innefatta aktörer från minst tre olika 
europeiska länder. Det är viktigt att deltagande organisationer 
härrör från olika kompetensområden samt kompletterar 
varandra d v s de ska återfinnas inom olika kompetensområden. 
Ett partnerskap som t ex endast består av branschorganisa-
tioner från olika länder eller skolor från olika länder godkänns ej. 
 

Pengar  Ett Nätverksprojekt kan få EU-bidrag med upp till 50 % av totala 
godkända kostnader, eller totalt 150 000 euro per år, i max tre 
år. EU beviljar bidrag för det arbete som nätverket planerar att 
göra, inte för nätverkets existens i sig. 
 

Ansökan  Preliminär ansökningsdag är den 30 mars 2007. 
 

Information  Detaljerad information finns på webbplatsen. 
Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00   
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Leonardo da Vinci: Praktik och utbyten 
   
   
  Leonardo da Vinci: Praktik och utbyten 

 
Mål  • att ge unga människor arbetslivserfarenhet och möjlighet 

      till personlig utveckling, vilket kan underlätta deras inträde 
      på arbetsmarknaden. 
• att ge utbildningen en europeisk dimension. 
• att förbättra deltagarnas språkliga och kulturella färdigheter.
• att skapa samarbete mellan olika 
      yrkesutbildningsorganisationer. 
• att stimulera till informations- och erfarenhetsutbyte 
 

Deltagare  Följande målgrupper kan delta i praktik- och/eller utbytespro-
gram inom Leonardo da Vinci: 
• studerande i grundläggande yrkesutbildning kan praktisera i 
       företag eller i utbildningsorganisationer (mellan 3 och  
       26 veckor) 
• unga arbetstagare och nyutexaminerade från 
      universitet/högskola kan praktisera i företag och i 
      utbildningsorganisationer (2-26 veckor) 
• personalansvariga, utbildningsplanerare, utbildare och 
      yrkesvägledare kan delta i utbyten mellan 
      utbildningsorganisationer och företag (1-6 veckor) 
 

Pengar  Du kan söka ekonomiskt stöd för projektstyrning, resekost-
nader, uppehälle, försäkring samt språkliga och kulturella 
förberedelser. 
 

Ansökan  Ansökan lämnas av den organisation/skola/företag som du är 
verksam inom. Du kan inte söka till programmet som enskild 
individ. Nästa ansökningsomgång är den 30 mars 2007. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Leonardo da Vinci: Utvecklingsprojekt 
   
    

 Leonardo da Vinci: Utvecklingsprojekt 
   

Allmänt  Utvecklingsprojekten inom Leonardo da Vinci är en del av EU:s 
program för livslångt lärande. Det finns två inriktningar:  
vidareutvecklingsprojekt och nyskapande utvecklingsprojekt. 
 

Mål  Vidareutvecklingsprojekten ska bearbeta och utveckla 
innovativt innehåll och erfarenheter från tidigare projekt och 
integrera resultaten i yrkesutbildningen. 
 
De nyskapande utvecklingsprojekten ska förbättra utbildnings-
systemen genom att utveckla nyskapande handlingsprogram, 
innehåll, metoder och tillvägagångssätt inom yrkesutbild-
ningen. Slutresultaten ska vara innovativa lösningar på olika 
länders gemensamma olösta problem. Projekten ska fungera 
som motorer för att höja kvaliteten på yrkesutbildningar. 
 

Vad gör man?  Projektprocessen innebär bland annat att; 
• identifiera och analysera målgruppens behov 
• välja ut och analysera innovativt innehåll som passar 

målgruppens behov 
• anpassa innehållet till utbildningssystemen, kulturen, 

behoven och kraven från potentiella användare 
• överföra innehållet till nya sammanhang (kulturella, 

språkliga, med mera) 
• integrera innehållet i yrkesutbildningen regionalt, 

nationellt, europeiskt och/eller anpassat till olika 
branscher. 

 
Vem kan söka?  Yrkesutbildningsaktörer från olika institutionella sammanhang 

och olika kulturer som kompletterar varandra kan samarbeta i 
utvecklingsprojekt. Partnerskapet måste omfatta aktörer från 
minst tre länder. 
 

Pengar  Ett utvecklingsprojekt kan få EU-bidras med upp till 75 procent 
av totala godkända kostnader, dock maximalt 150 000 euro 
per år (för vidareutvecklingsprojekt) respektive 200 000 euro 
per år (för nyskapande utvecklingsprojekt). Projekttiden är två 
år. 
 

Ansökan  Nästa ansökningsdag är den 30 mars 2007. 
 

Information  Detaljerad information finns på webbplatsen. 
Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00   
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier – Minor Field Studies (MFS) 
   
   
  Minor Field Studies 

 
Allmänt

 
 MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program som 

administreras av Internationella programkontoret. Det riktar sig 
till studenter på högskolan med internationellt intresse som 
avser att samla material till sitt examensarbete eller motsvaran- 
de på kandidat/magisternivå (mastersuppsats) genom en 
fältstudie under 8–10 veckor. 
 

Syfte  Syftet är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa kunskaper
om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Programmet syftar 
också till att ge studenter, lärare och institutioner vid universitet 
och högskolor möjlighet att knyta kontakter med institutioner 
och organisationer i utvecklingsländer. 
 

Vem kan söka?  Den som studerar på kandidat/magisternivå (grund eller 
avancerad nivå) och avser att insamla material till sin uppsats 
genom en fältstudie kan söka MFS- stipendium. Vidare ska du: 
• Ha tagit i princip 100 universitetspoäng och får inte ha 
påbörjat forskarutbildning. 
• Ha goda kunskaper i engelska. Om värdlandets språk är 
franska, spanska eller portugisiska ska du ha tillräckliga 
kunskaper i detta språk. 
• Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd 
i Sverige. Studenter från övriga Norden som inte är svenska 
medborgare skall vara fast boende i Sverige sedan minst 1 år 
för att kunna bli beviljad MFS-stipendium. I det senare fallet får 
studien inte genomföras i hemlandet. 
 
Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit. 
MFS kan bara beviljas en gång. 
Stipendiet avser grundutbildning.  
 

Länder  MFS stipendiet förutsätter att uppsatsen ska vara relaterad till 
den internationella utvecklingsprocessen, dvs den ska belysa 
aspekter inom samhällsvetenskap-humaniora, naturvetenskap, 
teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländer- 
nas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga 
utveckling. 
   Aktuella värdländer vid genomförande av MFS är, med vissa 
undantag, de som enligt OECD/DAC bedöms som utvecklings-
länder. En fullständig förteckning över vilka länder som för när-
varande är aktuella finnas på Internationella programkontorets 
hemsida. 
 

Handledare  För att beviljas MFS-stipendiet ska studenten ha en handledare i 
Sverige och en kontaktperson i fält. Handledaren i Sverige hjäl- 
per till med det teoretiska och fackmässiga arbetet. Kontakt- 
personen i fält hjälper till med praktiska arrangemang, kontakter 
och annan rådgivning. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till 
ett universitet, en enskild organisation eller t ex ett Sida- eller FN-
stött projekt. 
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Bidrag/Stipendier – Minor Field Studies (MFS) 
  

Förberedelsekurs 
  

Alla som beviljats stipendium deltar i en obligatorisk förberedel-
sekurs. Kursen pågår normalt två dagar och behandlar utveck-
lingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinfor-
mation samt landinformation. Kursen genomförs på tre svenska 
universitetsorter (Göteborg, Umeå och Uppsala). Mer information 
om förberedelsekursen finns på www.mfs.nu. 
 

Pengar  Stipendiet är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter 
under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t ex 
studiemedel. Stipendiets storlek bestäms av den beviljande 
institutionen (minibelopp 20 000) och ska grundas på kostna-
derna för: 

• Resa tur och retur med billigaste färdsätt. 
• Vaccinationer. 
• Resa t/r till föreberedelsekursen, samt kost och logi. 
• Vissa omkostnader i värdlandet. 
• Försäkringar. 
• Del av levnadsomkostnader. 

Kostnader för uppehälle baseras på levnadsomkostnaderna i 
landet och uppgår normalt till högst 50 procent av det statliga 
utlandstraktamentet för landet. På anmodan ska du kunna lämna 
en redovisning för kostnaderna. 
 

Vart vänder man sig?  Ett 90-tal institutioner och internationella enheter inom det 
svenska högskoleväsendet handhar MFS. 
 

Ansökan  Ansökan ska lämnas till den MFS-ansvariga vid din institution eller 
internationella enhet vid universitetet/högskolan. Där tar du 
också reda på hur du söker och när ansökningstillfället är.  
Om din institution inte deltar i MFS-programmet kan det gå att 
ansöka via andra institutioner inom ditt ämnesområde. En full-
ständig förteckning över vilka institutioner/internationella enheter 
som deltar i programmet finns presenterade på Internationella 
Programkontorets webbplats. Varje institution har sina särskilda 
ansökningsblanketter och anvisningar som gäller för ansökan. 

 
Varken Sida eller Internationella programkontoret beviljar 
bidrag till enskilda studenter. De kan inte heller svara på 
frågor som gäller din institutions ansökningsdatum eller 
speciella anvisningar. 
 

Mer information  Tag i första hand kontakt med din MFS-institution. 
Förteckning över ansvariga kontaktpersoner på högskolor och 
universitet finns på Programkontorets webbplats. 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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Bidrag/Stipendier –My Tellus stipendiet 
   
    

 My Tellus stipendiet 
   

Allmänt  MyTellus-stipendiet på 10 000 kr instiftades av CIU 2003 för att 
öka kunskapen om effekterna av och synen på ungas internatio-
nalisering. Det råder brist i Sverige på forskning inom detta 
område och CIU vill med stipendiet belöna vetenskapliga under-
sökningar som ökar kunskapen om 

• hur unga med internationella erfarenheter betraktas av och 
påverkar samhället och samhällsutvecklingen - närings- och 
arbetsliv såväl som det civila samhället 
• ungas egna attityder, villkor och tillvägagångssätt när det 
gäller studier, arbete eller andra vistelser utomlands. 
 

Vem kan söka?  MyTellus-stipendiet delas ut en gång per år för en godkänd C- 
eller D-uppsats på högskolenivå.  
 

Uppsatsens innehåll  Exempel på problem som kan behandlas i uppsatsen:  
• Är det lättare att få jobb med utlandserfarenheter i 
bagaget? I så fall: I vilka branscher? Hur resonerar 
arbetsgivare?  
• Hur värderas olika länder?  
• Hur värderas olika typer av utlandsstudier?  
• Mellan olika yrken, är det skillnad på vilka erfarenheter från 
utlandsvistelsen som är meriterande: kulturell kompetens, 
språkkunskaper, rena yrkeserfarenheter, världsvana?  
• Vilka utlandserfarenheter är "högstatus" bland unga idag?  
• Värderas olika etniska gruppers erfarenheter olika (kön, 
ålder, kulturell tillhörighet osv.)?  
• Är det idag lättare än förr att vistas utomlands (språk, 
öppna/slutna gränser, ekonomi, kulturella hinder osv.)?  
• Vilka befolkningsgrupper väljer att bege sig utomlands? 
Vilka faktorer avgör?  
• Hur hittar unga svenskar sina jobb, utbyten eller studier 
utomlands (Internet, arbetsförmedlingar, personliga 
kontakter, övrig media osv.) ?  
• Hur ser attityderna och utvecklingen ut i ett historiskt 
perspektiv, och inför framtiden?  
 

Ansökningstid  För att du ska kunna få stipendiet ska en kopia av din uppsats 
vara CIU tillhanda senast den 31 december. 
 

Pengar  MyTellus-stipendiet är på 10 000 kr. 
 

Information  Mer information om MyTellus stipendium finner du på 
www.mytellus.com samt www.ciu.se 
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22, 118 23 Stockholm, tfn: 08-440 87 80 
mats.olsson@ciu.se 
 

Webbplats  www.mytellus.com 
 

Övrigt  Tidigare vinnare presenteras på webbplasten. 
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Bidrag/Stipendier - NORDPLUS - junior 
   
    

 NORDPLUS - junior 
   

Syfte  Målet är att elever och lärare personligen ska få stifta bekant-
skap med de andra nordiska ländernas kultur, och få en tillhörig-
het till Norden. 
 

Vem kan åka?  Elever och lärare i grund- och gymnasieskolan i de nordiska 
länderna. 
 

Vad gör man?  Skolor från olika nordiska länder avtalar med varandra om att 
samarbeta. Eleverna kan studera eller praktisera i ett annat 
nordisk land. Lärare kan byta plats och undervisa i varandras 
klasser. 
 

Pengar  För alla former av samarbete inom Nordplus junior kan ni få 
bidrag till resekostnader. 
 

Ansökan  Ansökan kan göras en gång per år: 15 mars. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 20 



Bidrag/Stipendier – Olof Palmes Minnesfond 
   
    

 Olof Palmes Minnesfond 
   

Syfte  Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag 
• främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och stu-

dier kring fred och nedrustning  
• stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet  
• samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och 

gemensam säkerhet. 
I Olof Palmes anda skall alla slags projekt kunna komma i fråga, från 
avancerad forskning till enstaka enklare projekt. 
 

Exempel på projekt som fonden vill stödja är fackliga och kulturella 
utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och 
forskning med inriktning på fred, mänskliga rättigheter eller rasism för i 
första hand ungdomar i Sverige. Fonden kan också ge bidrag till sko-
lans och ungdomsorganisationernas initiativ. 
 

Ansökan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besked 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stipendier 

 Stipendieansökningar behandlas två gånger per år och skall vara fonden 
tillhanda den 20 mars respektive den 1 oktober.  
   Särskild ansökningsblankett skall användas. Instruktioner och mer 
information samt ansökningsblankett finns på fondens hemsida 
www.palmefonden.se. Klicka på ”Stipendieansökan”. De som inte har 
tillgång till Internet kan rekvirera ansökningshandlingar från fondens 
kansli. 
 

I den mån fonden ger stipendier till studier ska de gälla fred och ned-
rustning, mänskliga rättigheter eller rasism. Fonden har inte möjlighet 
att stödja obligatoriska kursmoment. 
 

Ca 6 -7 veckor efter ansökningstidens utgång behandlar fondstyrelsen 
ansökningarna. Styrelsen tar ställning till ansökningarna vid ett och 
samma tillfälle. Man kan alltså inte få något förhandsbesked.  
 

Omedelbart efter styrelsens sammanträde, meddelar vi dem som fått 
stipendier. De som inte fått stipendium har vi tyvärr ingen möjlighet att 
ge besked. Orsaken är det stora antalet ansökningar. En lista läggs 
dock ut på hemsidan så snart som möjligt efter fondstyrelsens beslut. 
 

Det är fondens avkastning som delas ut. Av de ca 500 - 800 ansök-
ningar som kommer till fonden vid varje ansökningstillfälle kan stipendier 
ges till ca 10 %. Den vanligaste stipendiesumman för enskilda sökanden 
ligger mellan 3 000 – 10 000 kronor, för organisationer mellan 20 000 
- 60 000 kronor.  

Information  Olof Palmes Minnesfond  
Box 836  
101 36 Stockholm 
Tfn: 08-677 57 90 
E-post: palmefonden@palmecenter.se 
 

Webbplats  www.palmefonden.se 
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Bidrag/Stipendier – Svenska institutet 
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 Svenska institutet 

   
  Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som har till huvud-

uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning 
och samhällsliv i övrigt. SI producerar informationsmaterial om 
Sverige samt stöder eller medverkar vid presentationer av Sve-
rige, svenskt samhälle och svensk kultur i andra länder. Institutet 
administrerar olika stipendieprogram för högre utbildning och 
forskning. Institutet stöder också undervisning i svenska och un-
dervisning om Sverige vid utländska skolor. SI stöder även per-
son- och erfarenhetsutbyte inom olika sektorer liksom kulturut-
byte mellan svenska och utländska institutioner. 
   SI främjar och ger stöd till samarbete och utbyte inom utbild-
ning och forskning mellan Sverige och andra länder.  
   SI har ett stort antal stipendieprogram både för svenska stu-
denter och forskare som vill forska eller studera utomlands samt 
för utländska studenter och forskare som vill studera eller forska 
i Sverige.  
   Av intresse för gymnasieskolan är bl a Visbyprogrammet (se 
sidorna 45-47). 
   Målet för Visbyprogrammet är att skapa fungerande och lång-
siktiga nätverk inom utbildningsområdet mellan Sverige och län-
der i Östersjöregionen. Programmet vänder sig till studerande, 
forskare, lärare och administrativ personal.  
   Visbyprogrammet stödjer samarbete och utbyte mellan Sve-
rige och ett eller flera av Östersjöländerna. Prioriterade länder är 
Ukraina, Vitryssland och Ryssland (städerna S:t Petersburg och 
Moskva, länen Kaliningrad, Pskov, Novgorod, Leningrad, Mosk-
va, Murmansk och Arkhangelsk, republikerna Karelen och Komi). 
Projektsamarbete med institutioner i Estland, Lettland, Litauen 
och Polen kan få stöd endast i projekt där institutioner i de priori-
terade länderna ingår i nätverket.  
   Visbyprogrammet avser utbyte och samarbete på samtliga ut-
bildningsnivåer ovanför grundskolenivå. Programmet omfattar 
således även gymnasieskolan.  
 

Information  Svenska institutet 
Box 7434 
103 91 Stockholm 
Tfn: 08-453 78 00 
E-post: visby@si.se 
 

Webbplats  www.si.se/ 
 



Bidrag/Stipendier – Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 
 
   

 Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 
  

Syfte  SFUB kommer att dela ut stipendier åt lärare och skolledare och 
övrig högskoleutbildad pedagogisk personal som under år 2008 
avser att resa utomlands antingen för språkstudier eller för 
andra studier av betydelse för undervisningen i svensk skola. 
 

Vilka kan söka?  • För att kunna få stipendium krävs minst fem års 
tjänstgöring efter lärarexamen. 

• Den som under något av de fem senaste åren fått 
stipendium från SFUB kan inte ifrågakomma. 

Om en grupp – normalt ej mer än fem – söker stipendium för 
samma ändamål, anges detta på ansökan under rubriken 
Sökande. De personliga ansökningarna från dem som ingår i 
gruppen insänds gemensamt med angivande av vem som är 
representant för gruppen. Beräkning av stipendiets storlek utgår 
från antalet behöriga sökande i gruppen, dock högst fem. 
Gruppen kan dock själv välja hur många som genomför resan. 
 

Ansökan  Ansökningsblankett (som får kopieras) kan erhållas 
• per post genom insändande av frankerat svarskuvert 

med sökandes namn och adress till SFUB, c/o Hans 
Hamber, Bullerholmsgränd 129, 127 40 Skärholmen  

• per fax genom beställning på telefonsvarare  
      08-650 59 60 med angivande av namn och faxnummer 
      inklusive riktnummer  
• eller laddas ned från webbplatsen. 

   Ansökan inges per post till SFUB senast den 30 november 
2007 (poststämpelns datum gäller). Den ska göras på den sär-
skilda ansökningsblanketten, fullständigt ifylld. Den där ingående 
merit- och tjänsteförteckningen ska vara bestyrkt av två ojäviga 
personer. Bifoga vidimerad kopia av lärarexamensbetyget /lärar-
utbildningsbeviset, men sänd inte in tjänstgöringsbetyg etc.!     
   Utförlig motivering och utförlig plan för studieresan ska med-
följa ansökan. Stipendiaterna utses normalt tidigast i mars 
2008. Den som önskar få besked om stipendium redan under 
januari ska inge ansökan senast den 1 november 2007 och 
markera med kryss i rutan för tidig ansökan. Obs: Förhandsbe-
sked kan inte ges. 
   Endast fullständiga ansökningar upptas till behandling. 
 

Rapportering  Stipendiat är skyldig att efter studieresan inge reserapport. 
 

Information  SFUB Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 
c/o Hans Hamber, Bullerholmsgränd 129, 127 40 Skärholmen 
tfn och fax 08-740 10 16  
tfn-svarare 08-650 59 60 (för beställning av information och an-
sökningsblanketter)  
 

Webbplats  www.sfub.se 

 23



Bidrag/Stipendier – Ungdomsfonden 
   
    

 Ungdomsfonden 
   

Syfte  Syftet med Ungdomsfonden är att stödja och uppmuntra unga 
som vill jobba för en rättvis värld utan fattigdom.   
   Ungdomsfonden ger bidrag till ungdomsledda utvecklingspro-
jekt som drivs i samarbete med en organisation i något av län-
derna i Afrika, Asien, Latinamerika (syd) eller Östeuropa (öst). 
Man kan också söka bidrag för att öka medvetenheten om glo-
bala utvecklingsfrågor i Sverige. 
   Det är viktigt att fonden bara stödjer ungdomars egna initiativ.  
   Vuxeninitiativ för ungdomar kan som vanligt söka pengar från 
Forum Syds andra bidragskanaler.  
   Ungdomsfonden ordnar kurser i projektplanering två gånger 
per termin. 
 

Vilka kan söka?  Ungdomsorganisationer eller unga personer som är aktiva i en 
vuxenorganisation och har en tydlig, självständig ungdomsgrupp 
kan söka pengar. Gruppen som driver projektet ska bestå av 
minst tre personer och en majoritet ska vara under 25 år. Kon-
taktpersonen för projektet ska även vara under 25 år.  
   Den sökande organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd, 
vara registrerad hos skatteverket och ha haft verksamhet i minst 
ett år. Ett nätverk av unga eller ett ungdomsråd som inte är en 
registrerad förening kan söka via en annan organisation som de 
själva kontakter. Enskilda personer kan inte söka bidrag från 
Ungdomsfonden. 
 

Vad kan få stöd?  • Utvecklingsprojekt i syd och öst som genomförs av en 
svensk organisation tillsammans med en partnerorgani-
sation i det land projektet ska genomföras. Projektet 
ska bekämpa orättvisor och kan handla om fred, demo-
krati, mänskliga rättigheter, miljö eller jämställdhet.   

• Utbyten mellan svenska organisationer och organisatio-
ner i syd och öst  

• Förstudier för att planera framtida projekt eller utbyten 
• Uppföljningar av redan genomförda projekt eller utby-

ten. 
• Informationsprojekt för att öka kunskapen och engage-

manget för globala utvecklingsfrågor i Sverige. 

Ungdomsfonden ger inte bidrag till vuxnas projekt som riktar sig 
till unga, integrationsprojekt i Sverige, studieresor eller projekt-
arbeten inom en utbildning. 
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Maxbeloppet för Ungdomsfonden är 75 000 kronor och minst  
5 000 kronor. För utvecklingsprojekt i syd och öst och utbyten 
måste organisationen bidra med/samla in minst 10% av kost-
naderna. För informationsprojekt i Sverige är det ingen egen-
insats. 
 

Hur går det till rent 
praktiskt? 

 

 Organisationen måste ha en bra idé om ett projekt som rör 
internationellt utvecklingssamarbete. Det måste alltid börja där. 
Senare kan man börja tänka på finansiering. Men kom ihåg att 
Ungdomsfonden måste ha två månader på sig att fatta beslut. 
Man kan alltså inte söka pengar för ett projekt som man skall 
göra inom 1 månad, och inte heller för projekt som redan är 
genomförda. 
 

Ansökan  Ungdomsfondens ansökningsblanketter och handbok i att göra 
en ansökan kan man beställa från Forum Syd eller hämta från 
webbplatsen. Ungdomsfonden har löpande handläggning vilket 
innebär att man kan skicka in sin ansökan när som helst under 
året (förutom i juli) och få besked efter 2 månader. 
   Medlen måste användas och redovisas inom 6 månader efter 
utbetalning. 
 

Information  För mer information skicka e-post till 
ungdomsfonden@forumsyd.se  
Tfn: 08-506 371 35.  
Det kan också vara bra att kontakta handläggaren strax innan 
man skickar in sin ansökan. 
Forum Syd 
Ungdomsfonden 
Box 15407 
104 65 Stockholm 
 

Webbplats  www.forumsyd.se/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Foto: Ungdomsstyrelsen 
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Rese/utbytesprogram – Centrum för Internationellt ungdomsutbyte 
   
    

 CIU:s utbytesprogram
   
 
 
 
 
 

Två olika program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Internationalisering och 
skolutveckling 

 

 CIU:s syfte är att främja internationellt ungdomsutbyte. I sin 
verksamhet ska CIU särskilt 
 

 främja ungdomars mobilitet 
 främja interkulturellt lärande och förståelse 

 

 CIU driver två utbytesprogram: 

 Sweden World Youth (SWY) – för dig mellan 
           17 och 23 år (se sid 30) 

 Youth Partners in Development (YPD) – för dig mellan  
           21 och 26 år (se sid 28) 
 

Målsättningen för SWY och YPD är att programmen genom in-
formellt lärande ska skapa internationellt engagemang och ökad 
förståelse för andra kulturer hos unga människor. Programmen 
ska präglas av ömsesidighet, i synnerhet i relationen mellan CIU 
och organisationerna i utlandet. Alla mål i programmen ska fo-
kusera på svenska och utländska deltagare i lika grad. Delta-
garna ska genom utbytet erbjudas möjligheter att kanalisera ett 
fortsatt internationellt engagemang. 
   Programländer: Costa Rica, Indien, Kambodja och Thailand. 
 
   CIU erbjuder kompetensutveckling genom böcker och föreläs-
ningar för lärare och elever om skolutbyten, internationella möj-
ligheter och internationaliseringsarbete. "Handbok i skolutbyten" 
är utgiven 2005 och är en praktisk handbok för skolor som vill 
genomföra internationella skolutbyten. ”Skolutbyten – en väg till 
internationalisering” är en kurs om hur skolutbyten kan utveckla 
undervisningen. Kursen kan beställas av intresserade skolor och 
kommuner. "Världens möjligheter" är namnet på en inspirations-
dag där ungdomar får råd, tips och idéer om olika vägar att ta 
sig ut i världen. Dagen kan bokas av skolor och andra intresse-
rade. Se även sidan 57.    
 

Validering av 
internationell kompetens  

 

 CIU driver ett projekt med syfte att skapa en metod för valide-
ring av ungas internationella erfarenheter. Syftet är att tydligt 
visa vilka färdigheter man utvecklar genom att vistas och verka i 
en annan kultur än sin egen. 
 

Eurodesk  CIU är svensk samordnare för arbetet i det europeiska nätverket 
Eurodesk, som bl.a. producerar European Youth Portal, vilken är 
en hörnsten i EU:s strategi för information till ungdomar. 
 

Information  Mer information om MyTellus stipendium finner du på 
www.mytellus.com samt www.ciu.se  
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22, 118 23 Stockholm 
Tfn: 08-440 87 80 
Fax: 08-20 35 30 
E-post: info@ciu.se 
 

Webbplats  www.ciu.se 
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 Sweden World Youth (SWY) 

   
Programmet korthet  Sweden World Youth riktar sig till dig som är mellan 17 och 23 

år och som vill testa en helt ny verklighet under sex månader. 
Utbytet sker med Thailand, Costa Rica och Indien.  
   Du tillbringar ca tre månader i utbyteslandet och ca tre måna-
der i en kommun i Sverige. Du och din parkamrat från utbytes-
landet bor i en värdfamilj och lever tillsammans med lokalbefolk-
ningen, både i den utländska och svenska kommunen. Ni blir inte 
turister utan får möjlighet att skaffa er djup kunskap om sam-
hällena tillsammans med resten av gruppen och handledarna. 
   För att lära mer om dig själv och andra, för att få erfarenheter 
som är "heta" på arbetsmarknaden – sök till SWY nu! 

Med en ny kompis! 
 

 Under utbytet lever du tillsammans med en parkamrat, som är 
en tjej eller kille från utbyteslandet. Ni kommer vara varandras 
nycklar till att förstå varandras länder, du får hjälp med språket 
och med att trivas i en ny kultur. I Sverige hjälper du din parkam-
rat med motsvarande. 
 

Tillsammans i grupp 
 

 Du och din parkamrat ingår i en grupp. Att hela tiden kunna luta 
sig mot gruppen är en trygghet, men samtidigt kan det upplevas 
som irriterande, göra dig frustrerad och kännas som en utma-
ning att behöva kompromissa och anpassa sig. 
   I varje grupp finns en svensk och en utländsk handledare. De 
har förberett värdfamiljer och arbetsplaceringar i respektive land 
och finns med under hela utbytet som stöd. 
 

Hur bor man då? 
 

 Både i Sverige och i utlandet bor man i en värdfamilj. Där får du 
tillsammans med parkamraten uppleva landet och kulturen på 
nära håll.  
   Ni bor i en värdkommun som är nya för er båda. Att lära känna 
nya människor i en ny miljö är en spännande, lärorik och utvec-
klande erfarenhet. Varje plats har sina egna förebilder, värde-
ringar och ideal, där ni efter bästa förmåga försöker "smälta in" i 
den nya miljön.  
   Livet, utmaningarna, värderingarna och den dagliga verklighe-
ten i utlandet kommer inte längre att vara något du bara sett på 
TV utan något du upplever dagligen. 
 

Volontärarbete 
 

 Tre till fyra dagar i veckan volontärarbetar ni på en arbetsplats. 
Det kan till exempel vara i en nationalpark, där ni hjälper till med 
att röja stigar och plantera träd eller i skolor, där ni undervisar i 
engelska. Utbytet i Thailand har tema landsbygdsutveckling, 
Costa Rica är inriktat på hållbar turism och Indien på mänskliga 
rättigheter. I utbytet med Thailand och Costa Rica ingår en ut-
bildning i entreprenörskap (Thailand) och hållbar turism (Costa 
Rica) 
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Studiebesök, föreläs-
ningar och diskussioner! 

 

 En dag i veckan träffas gruppen och har en utbildningsdag. Du 
och din parkamrat kommer att ansvara för en utbildningsdag i 
respektive land, då ni själva får bestämma dagens innehåll och 
upplägg i samråd med handledarna. Ni kan ordna studiebesök, 
gästföreläsningar, diskussioner eller andra aktiviteter. 
 

Vad kostar det? 
 

 Deltagaravgiften är 15 000 kronor, varav minst 5 000 betalas 
av sponsorer. I den summan ingår resor, mat, boende och fick-
pengar under sex månader. 
   Att få stöd av sponsorer ger dig flera fördelar. Dina sponsorer 
kan till exempel vara gymnasieskolor, lokaltidningar, föreningar, 
organisationer och företag. Du får chans att berätta om allt nytt 
du lärt dig och upplevt i utlandet för personer som är nyfikna på 
omvärlden. Du har möjlighet att skapa nya kontakter som kan 
vara värdefulla när du söker arbete eller utbildningar framöver.  
I utbyte mot pengar ger du sponsorn möjligheter: Att stötta en 
personlig prestation, att förknippas med att skapa engagemang 
samt att marknadsföra sig lokalt som ett företag/organisation 
som stöttar ungdomar. 
   I jakten på sponsorer får du stöd från CIU. 
 

Ansökningstid  Senast den 1 september 2007 
 

Frågor och information  Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22 
118 23 Stockholm 
Tfn: 08-440 87 80 
 

Webbplats  www.ciu.se/swy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto: Stefan Holmgren                     



Rese/utbytesprogram – CIU/Youth Partners in Development 
    

    
 Youth Partners in Development (YPD) 

   
Internationell 

karriär 
 

 Kunskap om andra samhällen och erfarenhet av att driva projekt 
över kulturgränser är åtråvärda meriter på den internationella 
arbetsmarknaden. Genom YPD får du praktisk erfarenhet av 
arbete med utvecklingsfrågor. 
 

Programmet i 
korthet 

 Youth Partner in Development (YPD) riktar sig till dig mellan 21 
och 26 år som vill pröva på att arbeta internationellt. Utbytet om-
fattar totalt sex månader. Du tillbringar tre månader i Kambodja 
eller Sri Lanka och tre månader i Sverige. Genom YPD får du 
djup kunskap om en annan kultur och utveckla din förmåga att 
arbeta i grupp över kulturgränser.  
   Totalt ingår tjugoåtta deltagare i varje utbyte varav hälften 
kommer från Sverige. Du bor i en värdfamilj tillsammans med en 
parkamrat från Kambodja/Sri Lanka, i en värdkommun som är 
en ny plats för er båda. 
   Under hela utbytet arbetar ni med ett utvecklingsprojekt från 
idé till handling och utvärdering. 
   CIU genomför YPD tillsammans med lokala organisationer i 
Sverige, Kambodja och Sri Lanka. 
 

En egen parkamrat! 
 

 Under utbytet lever du tillsammans med en parkamrat som är en 
tjej eller kille från Kambodja eller Sri Lanka. Ni kommer vara var-
andras nycklar till att förstå varandras länder, du får hjälp med 
språket och med att trivas i en ny kultur. I Sverige hjälper du din 
parkamrat med motsvarande. 
 

Hur bor man då? 
 

 Både i Sverige och i Kambodja och Sri Lanka lever man i en 
värdfamilj. Där får du tillsammans med parkamraten uppleva 
landet och kulturen på nära håll.  
   Ni bor i en värdkommun i Sverige och i en mindre by i Kam-
bodja/Sir Lanka, där platserna är nya för er båda. Att lära känna 
nya människor i en ny miljö är en spännande, lärorik och utveck-
lande erfarenhet. Varje plats har sina egna förebilder, värdering-
ar och ideal där ni, efter bästa förmåga, försöker "smälta in" i 
den nya miljön.  
   Livet, utmaningarna, värderingarna och den dagliga verklighe-
ten i länderna kommer inte längre att vara något du bara sett på 
TV utan något du upplever dagligen. 
 

Volontärarbete  Tre till fyra dagar i veckan volontärarbetar ni på en arbetspla-
cering. 
   Det kan till exempel vara olika utbildningsprojekt, undervisning 
i engelska eller miljöprojekt.  
 

Projektarbete  Med utgångspunkt i de lokala förhållanden som råder i er värd-
kommun skapar du och din parkamrat ett lokalt utvecklingspro-
jekt. Ni har själva ansvar för planering, genomförande och att ut-
värdera er insats efteråt. En begränsad budget för att genom-
föra projektet ingår i programmet. 
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Vad kostar det? 
 

 Deltagaravgiften är 15.000 kronor, varav minst 5.000 betalas 
av sponsorer. I avgiften ingår resor, mat, boende och fickpengar 
under sex månader. 
   Att få stöd av sponsorer ger dig flera fördelar. Dina sponsorer 
kan till exempel vara gymnasieskolor, lokaltidningar, föreningar, 
organisationer och företag. Du får chans att berätta om allt nytt 
du lärt dig och upplevt för personer som är nyfikna på omvärl-
den. Du har möjlighet att skapa nya kontakter som kan vara vär-
defulla när du söker arbete eller utbildningar framöver.  
   I utbyte mot pengar ger du sponsorn flera möjligheter: Att 
stötta en personlig prestation, att förknippas med att skapa en-
gagemang samt att marknadsföra sig lokalt som ett företag/en 
organisation som stöttar ungdomar. 
   I jakten på sponsorer får du stöd från CIU.  
 

För att delta  CIU betalar resa, utbildning, försäkring i utlandet, uppehälle och 
fickpengar under programmet.  
   Varje år rekryteras 14 deltagare till YPD. Inga särskilda meri-
ter behövs för att söka utan viktigast är dina personliga egen-
skaper och dina motiv för att delta i programmet. Se vår hem-
sida för ansökningshandlingar och viktiga datum. 
 

Ansökningsdatum  1 september 2007 
 

Information  Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22 
118 23 Stockholm 
Tfn: 08-440 87 80 
 

Webbplats  www.ciu.se/ypd/ 
 

 
                                                                         
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Lars Lindberg 
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 Ett år i Frankrike, Spanien, Tyskland eller 
Österrike 

   
Målsättning  Målsättningen för Ettårsprogrammen är att förbättra kunskaper-

na i franska, spanska och tyska bland gymnasieelever och att 
öka förståelsen mellan människor i Europa. Ett år i Frankrike har 
funnits sedan 1988, Ett år i Spanien och i Tyskland tillkom år 
2000. Ett år i Österrike är relativt nytt och de första eleverna 
reste ut läsåret 2004-2005. Programmet stöds av svenska 
staten och utbildningsdepartementen i de fyra länderna. 
Internationella programkontoret administrerar programmet. 
 

Vad gör man?  Den som antas till programmet erbjuds en plats under ett läsår 
på en skola i det land hon/han har valt. Man placeras på den 
linje som bäst motsvarar det program man följer hemma i Sve-
rige. De svenska ungdomarna deltar på samma villkor som 
värdlandets elever, skriver prov och får betyg eller omdömen. 
Under ett helt läsår får man uppleva hur det är att leva i en an-
nan kultur och kommunicera på ett annat språk. 
 
I Frankrike bor man på skolans internat under veckorna och hos 
en värdfamilj eller studenthem under helger och lov. I de andra 
tre länderna bor man i värdfamilj under hela studieperioden. Som 
regel placerar vi endast en elev på varje skola. 
 
Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar 
emot elever från Ettårsprogrammen. I Frankrike och Spanien är 
skolplatserna spridda över hela landet. I Tyskland samarbetar vi 
med delstaterna Sachsen, Schleswig-Holstein och Mecklenburg-
Vorpommern i norra delen av landet, där det finns ett särskilt 
stort intresse för Sverige. Platserna i Österrike är koncentrerade 
runt Wien och till Alpområdet. 
 

Vem kan söka?  Ettårsprogrammen vänder sig till elever som går i gymnasiets 
årskurs ett och två och som läser franska, spanska eller tyska 
som minst steg 2. För att vara berättigad till fullt bidrag måste 
man vara svensk medborgare. 
 

Pengar  Den som antas till Ettårsprogrammen beviljas ett bidrag som 
består av det vanliga studiebidraget och ett inackorderingstill-
lägg. Skolplatsen betalas genom värdlandets statliga medel. Bi-
draget, som betalas ut av CSN, täcker större delen av kostna-
derna för måltider och inkvartering. Man får själv stå för kostna-
der och utgifter för resa, försäkring och fickpengar. Den som 
inte är svensk medborgare får enbart studiebidraget, inte 
inackorderingstillägget. 
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Ansökan  Sista ansökningsdag är den 15 december varje år inför 
kommande läsår. Ansökan sker on-line och alla anvisningar finns 
på webbplatsen www.programkontoret.se.  
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00   
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 
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 Folke Bernadottes Minnesfond 
   

Ändamålet  Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond har till ändamål att un-
derstödja enskilda personer och organisationer i deras strävan-
den till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden 
bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, 
ideella och sociala förhållanden i andra länder. 

   
Vad  Stipendium ges i form av bidrag till utlandsresor. Stort avseende 

fästs vid den sociala funktionen och ett ömsesidigt utbyte av er-
farenheter. Utbytet - redan påbörjat eller planerat - skall tydligt 
framgå av ansökan. Stipendium ges till deltagande i läger för 
volontärarbete och toleransresor till före detta koncentrationslä-
ger. 
   Stipendium ges inte för personlig utbildning, såsom deltagan-
de i yrkesinriktade seminarier eller konferenser, gymnasiala eller 
akademiska studier, praktisk yrkesutbildning, språkstudier, be-
tygsarbeten eller resor i samband med en utbildning. 
   Stipendium utgår inte för resor i Sverige eller till Danmark, Fin-
land eller Norge. I undantagsfall ges stipendium för resor till 
Sverige inom ramen för ett utbyte med utvecklingssländer eller 
de nya demokratierna i Östeuropa. 
 

Vem  Stipendium kan sökas av organisationer och enskilda personer 
företrädesvis inom föreningsverksamhet. Organisationernas av-
lönade personal står utanför stipendiegivning. Åldersgräns 11 till 
35 år. För närmare information om vem som kan söka/icke söka 
stipendiet se webbplatsen. 
 

Ansökan  Stipendium söks på särskild blankett som kan hämtas från fon-
dens webbplats. Observera att separat ansökan måste inlämnas 
för varje enskild resa. För att ansökan skall beaktas måste for-
muläret vara ifyllt i sin helhet. För grupper skall deltagarnas antal 
och gruppens ålderssammansättning anges på blanketten; dess-
utom skall en detaljerad namnlista med åldersuppgift bifogas. 
   Enskild ansökan skall stödjas av två skriftliga rekommenda-
tionsbrev. Vid föreningstillhörighet skall det ena rekommenda-
tionsbrevet komma från föreningen. 
   Ändring av i ansökan uppgivet ändamål, antal deltagare vid 
gruppansökan, resmål eller tidpunkt för resan skall godkännas 
av stiftelsen. Stiftelsen förbehåller sig rätten att återkräva belopp 
som utbetalats på grundval av felaktiga uppgifter. 
 

När  För resor där avresa planeras mellan 1 maj och 30 november 
ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 15 februari. 
   För resor där avresa planeras mellan 1 december och 30 april 
ska ansökan vara kansliet tillhanda senast 1 oktober. 
   Besked om tilldelat stipendium lämnas vanligtvis tidigast i slu-
tet av april respektive slutet av november. Stipendium beviljas 
inte för resor som ägt rum före ansökningstillfället. Endast sö-
kande som erhållit stipendium får meddelande om utgången av 
sin ansökan.  

 33



Rese/utbytesprogram – Folke Bernadottes Minnesfond 

 34 

 
 
 
 

Rapport 

  
 
 
 
En skriftlig rapport skall insändas till stiftelsen inom 3 månader 
efter avslutad stipendieresa. 
 

Information  Folke Bernadottes Minnesfond 
Box 24009, 104 50 Stockholm 
Tfn: 08-662 25 05 
 

Webbplats  www.folkebernadottesminnesfond.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Hermés 

 



Rese/utbytesprogram – Linnaeus-Palme 
   
    

 Linnaeus-Palme 
   

Allmänt  Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter 
på högskolans grundnivå. Det syftar till att stärka svenska lä-
rosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer. Pro-
grammet finansieras av Sida och administreras av Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet. 
 

Mål  Sida verkar generellt för att stärka och främja svenska aktörers 
intresse för utvecklingsländerna. Häri ingår att stimulera den 
svenska högskolan att bli mer global i sin internationalisering.  
Ambitionen är att stimulera samarbeten med långsiktig inriktning 
baserat på ömsesidig nytta mellan lärosäten i Sverige och i ut-
vecklingsländer. 
 

Bakgrund  Programmet inrättades i maj 2000. Utbytet omfattar två delar: 
Linneausstipendier för utresande svenska deltagare då Carl von 
Linné hade för vana att skicka ut sina lärjungar i världen för att 
samla in information. Palmestipendier för hitresande utländska 
deltagare då Olof Palme var mycket engagerad i utvecklingslän-
dernas situation och möjligheter till att bygga upp sin kapacitet. 
  

Vad gör Linnaeus-Palme 
och vem kan delta?

 Programmet vänder sig till lärare och studenter i grundutbild-
ningen och är i många avseenden en parallell till Erasmus, hög-
skoledelen inom EU-programmet Sokrates.  
   Inom programmet kan man söka medel för planeringsresor 
och lärar- och studentutbyte.  
   Det är den svenska institutionen som förbereder en projektan-
sökan och som således är den operativt ansvariga enheten för 
samarbetet. Alltså kan inte studenten eller läraren själv söka di-
rekt till Programkontoret utan gör det via sitt lärosäte. 
 

Planeringsresor  Syftet med resan är att den skall fungera som en planeringsfas 
inför kommande lärar- och studentutbyte. Häri ingår att diskutera 
upplägg av och kvalitetssäkra student- och lärarutbytet.  
   Planeringsresan skall genomföras av lärare som är väl etable-
rade vid sin institution. Detta för att uppnå den förankring inom 
institutionerna som är en grundförutsättning för vidare utbyte. 
 

Lärarutbyte  Syftet med utbyte på lärarnivå är att ömsesidigt fördjupa kun-
skapen om, förståelsen för och samarbetet mellan institutionen i 
Sverige och samarbetsinstitutionen. Lärarutbytet ger studenter 
tillfälle att få undervisning av en utländsk lärare utifrån ett inter-
nationellt perspektiv. Såväl den svenska som den utländska lära-
ren skall undervisa på grundutbildningsnivån, och nära samar-
beta med värdinstitutionens lärare för att få ett underlag för be-
dömning av förutsättningarna för ett studentutbyte. 
   Utbytesvistelsen bör omfatta 3-8 veckor. För utresande 
svenska lärare kan utbytet föregås av en två veckor lång språk-
kurs. 
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Studentutbyte

  
 
 
Syftet med utbytet är att ge studenter från Sverige och utveck-
lingsländer meriterande akademisk grundutbildning, internatio-
nell erfarenhet samt förståelse för olika kulturer.  
   Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den regul-
jära grundutbildningen. Utbytet bör normalt gälla 1 till 2 termi-
ners studier och skall tillgodoräknas efter hemkomst. Institutio-
ner som söker Linnaeus- och Palmestipendier ombesörjer själva 
urval av studenter. Dock skall studenten ha studerat minst ett år 
på högskolenivå före avresan. 
 

Ansökan  Ansökan görs av det svenska lärosätet. Lärosätet skall till sin 
sammanfattande ramansökan bifoga projektansökan från var 
och en av de sökande institutionerna.  
   Projektansökan görs av intresserade institutioner på lärosätet 
och sammanställs av lärosätets internationella sekretariat för vi-
dare befordran till Programkontoret.  
   Sista dag för ansökan till nästa ansökningsomgång som gäller 
aktiviteter under läsåret 2007-2008 är den 20 januari 2007. 
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08 - 453 72 00   
E-post: registrator@programkontoret.se  
 

Webbplats  www.programkontoret.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                        Foto: Ungdomsstyrelsen 
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 Lions Clubs ungdomsutbytesprogram 
   

Syfte  Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på 
Lionismens första syfte – Att skapa och upprätthålla en anda av 
samförstånd mellan jordens folk. Programmet antogs officiellt 
1961 och har som mål att skapa bättre internationell förståelse 
bland världens ungdom. Tack vare våra klubbars medverkan har 
drygt 60 000 ungdomar och värdfamiljer upptäckt att inga 
kommunikationsproblem existerar när man låter hjärtat tala. Li-
ons utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna får lära 
känna hur man lever i ett annat land. Det arrangeras inte i syfte 
att erbjuda tillfälle till semester, studier eller arbete. Utbytena 
arrangeras oftast av enskilda klubbar eller zoner, men är i 
högsta grad en angelägenhet för distrikt och multipeldistrikt. 
 

Vad är internationella 
ungdomsläger? 

 

 Lions i många länder arrangerar läger för att ge ungdomar från 
olika länder tillfälle att träffas under vänskapliga former. Utbytet, 
som erbjuder strukturerade kulturella program, varar från två till 
sex veckor och inkluderar ofta vistelse i en värdfamilj omedel-
bart före eller efter lägret. 
 

Vem kan utses till 
utbytesstipendiat? 

 

 Ungdomar i åldern 17-21 år, vid lägrets början, (avvikelser se 
resp. läger), som är intresserade av att lära sig mer om andra 
länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur, har till-
fälle att delta. Deltagarna måste känna till att de kommer att be-
traktas som ambassadörer för sin egen familj, Lions sponsor-
klubb, sin kommun och sitt land. De bör ha goda språkkunska-
per och vara intresserade av värdlandets historia, seder och 
bruk. 
 

Hur finansieras besöket?  Sponsorklubben betalar resan tur och retur samt försäkring om 
separat sådan erfordras. Det förekommer också att kostna-
derna delas mellan sponsorklubben och utbytesstipendiatens 
familj om kostnaderna är stora som t ex för resorna till USA, 
Japan och Australien/Nya Zeeland. Utgifterna i värdlandet står 
värdklubben respektive värdfamiljen för. Deltagarna bör dock ha 
med sig ca 500 kr per vecka för personliga utgifter. 
 

Vilka länder deltar i 
utbytesprogrammet? 

 Av webbplatsen framgår med vilka länder vi har utbyte nästkom-
mande år.  
 

Information  Mer information finns att hämta från webbplatsen. 
Jan Lofjärd 
E-post: jan.lofjard@telia.com 
 

Webbplats  www.lions.se/ 
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 Rotarys ungdomsutbyte 
   

Allmänt  Rotary Ungdomsutbyte är en icke vinstdrivande stiftelse. Det är 
öppet för alla att söka om deltagande i stiftelsen program, d.v.s. 
dina föräldrar behöver inte vara medlemmar i Rotary, men de får 
vara det. 
 

Ettårsutbyte  Rotarys Ungdomsutbyte arbetar ideellt för en ökad förståelse 
mellan människor världen över. Rotary ger dig en unik trygghet 
eftersom den lokala rotaryklubben tar hand om dig och ser till 
att du trivs med skolan och familjen. Därför kan du vara säker på 
att du blir väl omhändertagen som utbytesstudent hos oss.  
   Under utbytesåret ordnas bland annat träffar med andra utby-
tesstudenter, och även en del resor. Dina värdfamiljer är utvalda 
för att ge dig ett så trivsamt utbytesår som möjligt, och som 
familjemedlem kommer du snabbt in i språket, även om du inte 
har några förkunskaper. Tack vare de ideella insatserna är våra 
programavgifter förhållandevis låga. Sista anmälningsdag varje 
år är den 15 oktober till nästkommande utbytesår. Det kan 
även finnas möjlighet att ansöka 15 oktober-1 december. Alla 
avresor sker i juli/augusti. 
   För fullständig information se vår hemsida. 
 

Sommarutbyte  
 

 Vill du lära känna en annan kultur, ett språk och en familj under 
några veckor på sommarlovet? Vill du även visa upp ditt land och 
din hemort för din utbyteskamrat under sommar- eller jullov? Då 
kan sommarutbytet vara något för dig. 
 
Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte organiserar varje sommar ut-
byten inom och utanför Europa. Utbytet går ut på att du tillbring-
ar fyra-åtta veckor tillsammans med en utbytespartner. Först 
kanske du besöker din partner i utlandet och hans/hennes familj 
i två-fyra veckor och tar del av deras familjeliv och vanor. Däref-
ter tar din familj i Sverige på motsvarande sätt emot din utländ-
ske partner och du får chans att visa upp din hemort och vår 
svenska kultur. Utbytet kan förstås även inledas i Sverige och 
avslutas utomlands. Upplägget bestämmer du och din utbytes-
partner men styrs i viss mån av vilket land som blir aktuellt. Re-
san bokar du själv efter samråd med din utbytespartners familj. 
Sommarutbytet vänder sig i första hand till ungdomar i gymna-
sieåldern och i grundskolans högre klasser. Alla är välkomna att 
söka, såväl barn till rotarymedlemmar som andra. Kostnaden för 
utbytet består av en registreringsavgift om 300 kr som betalas i 
samband med att man söker till sommarutbytet. Om man blir an-
tagen tillkommer en programavgift på 3 200 kr som täcker för-
säkring, administration, tröja, mm. Det är viktigt att hela familjen 
engagerar sig i utbytet och försöker hitta på lite aktiviteter för 
den utländske partnern. Alla deltagare i sommarutbytet måste 
skriva en reserapport efter utbytets slut. Sista ansökningsdag är 
den 1 februari 2007 för sommaren 2007.  
   För fullständig information se vår hemsida. 
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Rotarys läger 

  
 
Varje år bjuder ett antal rotaryklubbar in ungdomar till ett 50-tal 
olika sommarläger runt om i Europa, Israel och Turkiet. Lägren 
är i de flesta fall öppna för såväl barn till rotarymedlemmar som 
icke rotarymedlemmar. De generella ålderskraven är 15-25 år. 
Varje läger har egna specifika ålderskrav. Lägrens längd varierar 
mellan 1-3 veckor. Deltagarna bor i rotaryfamiljer och/eller vand-
rarhem, skolor etc. Syftet med lägren är att knyta vänskapsband 
och att ha roligt. 
   Lägerinbjudningar sammanställs under februari - april varje år i 
"Lägermeddelanden", de utkommer ca 10 gånger per år. Du kan 
kostnadsfritt hämta dem på vår hemsida. Om du vill få dem hem-
skickade kostar det 100 kr. 
   De kostnader du själv står för är ansökningsavgiften 1 000 kr 
(inkl. försäkring), resan till och från lägret. Alla övriga kostnader 
(inkl. kost och logi) står lägerarrangören för, om inte andra vill-
kor står i lägermeddelandet. Alla lägerdeltagare måste skriva en 
reserapport efter lägrets slut.  
   För fullständig information se vår hemsida. 
 

Georgiastipendiet  Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal 
stipendier till studenter från andra länder för ettåriga studier vid 
universitet eller colleges i Georgia. Med dessa stipendier vill man 
skapa good will och förståelse över nationsgränserna. Stipendi-
erna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, 
läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre om-
kostnadsbidrag på 400 USD. Kostnader för resor till och från 
USA samt försäkringar innefattas inte i stipendierna. 
   Sökande skall vara lägst 18 och högst 24 år när studieåret 
börjar. I motsats till de flesta andra Rotarystipendier är Georgia-
stipendierna öppna även för barn till rotarianer. Restriktioner 
finns. Ansökningsdag 1 augusti varje år till påföljande utby-
tesår. 
   För fullständig information se vår hemsida. 
 

Information  Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Byängsgränd 8, ll 
120 40  STOCKHOLM-ÅRSTA 
Tfn 08-644 74 10 
E-post: info@rotarystudent.se
 

Webbplats  www.rotarystudent.se 
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 Sidas resestipendium för praktik vid 
internationella organisationer 

   
Syfte  Stipendiet för praktik och utbildningstjänstgöring vid internatio-

nella organisationer är ett resestipendium avsett för obetald 
praktik inom områden som berör det svenska utvecklingssam-
arbetet. Det gäller främst:  

• FN-systemets Internship Programme. 
• EUs olika organ.   
• Ev andra större internationella organisationer/NGOs 

med verksamhet i linje med Sidas mål. För internatio-
nella NGOs ska praktiken ske på huvudkontoret. 

Stipendiet finansieras av Sida och administreras av Internatio-
nella programkontoret. Syftet med stipendiet är att få yngre 
akademiker intresserade av att söka framtida tjänster i interna-
tionella organisationer och därmed bidra till att öka antalet unga 
svenskar i internationell tjänst. Stipendium för praktik på svenska 
ambassader beviljas ej. 
 

Vem kan söka  
 ett resestipendium?

 

 Grundkraven för att kunna söka ett resestipendium är följande: 
• Du ska vara antagen till en praktikplats.  
• Du ska studera vid högskolan eller nyligen ha avslutat 

din akademiska utbildning. 
• Praktiken ska vara obetald och omfatta minst två  

månader.  
• Stipendiet måste sökas före påbörjad praktikperiod och 

beviljas ej i efterhand.  
• Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent 

uppehållstillstånd. 
 

Hur söker man en 
praktikplats?

 När du söker en praktikplats/internship vid en internationell or-
ganisation kräver de i regel att du nyligen ska ha avlagt akade-
misk examen eller befinner dig i slutfasen av dina universitets-
studier. Olika organisationer har olika åldersregler, maxålder är 
ofta 30 år. 
   Praktikplatsen söks direkt genom den aktuella organisationen. 
För all närmare information om praktikplatsen, förfrågningar 
samt ansökningshandlingar ska du alltid vända dig direkt till re-
spektive organisation. Varken Sida eller Internationella program-
kontoret deltar i antagningsförfarandet. 
   En sammanställning av information finns i skriften ”Hallå prakti-
kant! - Praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella 
organisationer" som kan hämtas på Sidas webbsida. Observera 
att foldern även innehåller organisationer som inte berättigar till 
resestipendiet.  
 

Belopp  Maxbelopp för ett resestipendium är:  
• 25 000 kr praktik utanför Europa.  
• 20 000 kr inom Europa.  
• 10 000 kr för Norden. 
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Ansökan  Stipendiet sökes löpande under året och kan endast beviljas  
en gång. 
   Du ansöker på särskild ansökningsblankett för resestipendiet 
som du kan ladda hem från webbsidan. 
   Blanketten kan också beställes via telefon 08-453 72 00. 
   När du söker om ett resestipendium krävs att du bifogar ett  
intyg/antagningsbevis från organisationen, som  

• bekräftar att du är antagen som praktikant/intern 
• bekräftar att praktiken är obetald  
• anger namn på organisationen och avdelningen 
• anger praktiktidens omfattning  

Intyget måste vara underskrivet och ska bifogas ansökan. 
 

Efter avslutad praktik  Senast en månad efter avslutad praktik ska du skicka en skiftlig 
rapport till Internationella Programkontoret, samt ett ifyllt 
rapportformulär och ett intyg från praktikplatsen om genomförd 
praktik.  
 

Information  Internationella programkontoret 
Tfn: 08-453 72 00 
E-post: registrator@programkontoret.se 
 

Webbplats  www.programkontoret.se  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                  Foto: Tor Backmann                                                                                                             
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 Ung och aktiv i Europa 
   

Mål 
 

 Ett nytt EU-program för ungdomar - Ung och Aktiv i Europa - 
lanseras av EU-kommissionen 2007 som en del av en europeisk 
ungdomspolitik. Under sju år satsas drygt 8 miljarder kronor för 
att stödja ungas samhällsengagemang i Europa. I Sverige är det 
Ungdomsstyrelsen som håller i programmet. Projekten i pro-
grammet ska vara samarbeten mellan deltagare från olika länder 
i Europa. 
 

Ung i Europa 
 

 För dig som vill göra: 
• ungdomsutbyten för grupper av unga 13–25 år. 
   (6–21 dagar) 
• ungdomsinitiativ för grupper 16–25 år som genomför lokala  
   eller internationella projekt. (3–18 månader) 
• demokratiprojekt för att skapa nätverk mellan unga inom och 
   mellan olika länder. Ålder 13–30 år. (6–12 månader) 
 

Europeisk volontärtjänst  För dig som vill göra: 
• individuell volontärtjänst för unga, 18–30 år. 
  Ger möjlighet att utvecklas genom att delta i lokala projekt runt  
  om i Europa, till exempel om miljö, sociala aktiviteter eller 
  kultur. 
• volontärtjänst för grupper, 18–30 år i ett större projekt.  
 

Ung i världen  För dig som vill göra: 
• ungdomsutbyten, nätverksprojekt och ledarutbildningar 
i samarbete med grannländer till EU och i enstaka fall med 
länder från övriga världen. 
 

Ungdomsledare och 
stödstrukturer 

 

 För dig som vill göra: 
• utbildningar, kontaktskapande verksamheter, nätverksprojekt, 
förberedande besök, utvärderingsprojekt riktade till personer 
som arbetar med ungdomar samt till beslutsfattare inom 
ungdomssektorn. 
 

Stöd till europeiskt 
politiskt samarbete 

 

 För dig som vill göra: 
• möten mellan ungdomar och personer som ansvarar för 
ungdomspolitiken, samarbete mellan internationella 
organisationer och projekt för att öka kunskaper om unga. 
 

Lanseringskonferenser 
för Ung och Aktiv i 

Europa 

 Europeiskt samarbete på lokal nivå – lyx eller livsviktigt?  
Det är titeln på en konferensserie som Ungdomsstyrelsen 
kommer att arrangera under våren 2007. Konferenserna 
kommer att handla om det nya programmet Ung och Aktiv i 
Europa, europeisk ungdomspolitik och om hur kommuner och 
organisationer kan utveckla europeiska projekt.  
   De orter man besöker är: Borlänge, Kalmar, Kristinehamn, 
Lund, Sollefteå och Stockholm. Konferenserna riktar sig främst 
till politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor 
och som är intresserad av hur internationellt samarbete kan 
utveckla det lokala ungdomsarbetet. 
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Ungdomsstyrelsens 
konferensturné 2007

  
Det nya programmet Ung och Aktiv i Europa kommer även att 
presenteras under en konferensturné på temat Fritid och Kultur 
som Ungdomsstyrelsen genomför under februari-mars. Aktuella 
kommuner är: Nacka, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Sundsvall, 
Eskilstuna, Motala och Skellefteå. Mer information kommer på 
webbplatsen www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv 
 

Ansökningstider  1 februari 
1 april 
1 juni 
1 september 
1 november 
 

För mer information  Ungdomsstyrelsen, Box 17801, 118 94 Stockholm 
Tfn: 08-566 219 00, fax: 08-566 219 98 
E-post info@ungdomsstyrelsen.se 
 

Webbplats  www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv 
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 Utbyte med Sida-bidrag
   

Syfte  Genom att exponera svenska grupper och individer för andra 
kulturer, ge dem egna erfarenheter från kontakt med främst 
samarbetsländer i Syd samt att uppmuntra dem att sätta sina 
egna erfarenheter i relation till andra internationella lärdomar 
och perspektiv så stärks erfarenhetsutbytet mellan Sverige och 
utvecklingsländer.  
   Genom ett schablonbidrag vill Sida ge nya yrkes- eller intresse-
grupper, organisationer och föreningar chansen att upptäcka 
och samarbeta med utvecklingsländer. Detta bidrag bygger på 
ömsesidighet. Dels vill Sida ge nya grupper i Sverige chansen 
att lära och utbyta erfarenheter med en partner främst i Syd. 
Dels vill Sida ge partners i Syd möjlighet att utbyta erfarenheter 
med en svensk utbytespartner. En grupp i Sverige planerar, 
genomför och utvärderar utbytet tillsammans med en 
systergrupp i ett utvecklingsland.  
 

Vem kan söka/inte söka  Programmet vänder sig enbart till dem som saknar tidigare erfa-
renhet av utbyte med utvecklingsländer eller aktivt engagemang 
inom internationellt utvecklingssamarbete. Deltagarna ska ha 
fyllt 18 år. Elever kan inte söka bidraget. Utbytet ska pågå minst 
två veckor i varje land och vara genomfört och redovisat inom 
loppet av 12 månader. Bidraget är ett schablonbidrag, lika för 
alla, beräknat på antalet deltagande utbytespar (f.n. ett basbe-
lopp/par) och som i första hand ska täcka kostnader för resor 
och uppehälle. Svenska Kommunförbundet (genom dotterbola-
get SALA IDA) och Ungdomsstyrelsen är två av de organisatio-
ner som förmedlar bidraget. 
 

Ansökan  Kan göras löpande under året. Ansökningshandlingar beställs 
från Ungdomsstyrelsen tfn: 08-462 53 50  
eller hämtas från bägge webbplatserna nedan. 
Utbytet förmedlas även av Forum Syd, Tfn: 08-506 370 00  
 

Information  Ungdomsstyrelsen                              SALA IDA AB   
Box 17801                                         Hornsgatan 20 
118 94 Stockholm                              118 82 Stockholm  
Kontakta Emma Bornemark                  Kontakta Malin Lundén  
Tfn: 08-566 219 00                            Tfn: 08-452 75 35 
E-post: emmy.bornemark                     E-post: malin.lunden@skl.se 
@ungdomsstyrelsen.se     
 

Webbplats  www.ungdomsstyrelsen.se/internationellt   eller www.salaida.se 

                           Foto: Anna Backmann 

 44 



Rese-/utbytesprogram – Visbyprogrammet  
    

 Visbyprogrammet  
   
   

Syfte  Målet för Visbyprogrammet är att skapa fungerande och långsik-
tiga nätverk inom utbildningsområdet mellan Sverige och länder i 
Östersjöregionen. Programmet vänder sig till studerande, fors-
kare, lärare och administrativ personal.  
 

För vad?  Visbyprogrammet stödjer samarbete och utbyte mellan Sverige 
och ett eller flera av Östersjöländerna. Prioriterade länder är 
Ukraina, Vitryssland och Ryssland (städerna S:t Petersburg och 
Moskva, länen Kaliningrad, Pskov, Novgorod, Leningrad, Mosk-
va, Murmansk och Arkhangelsk, republikerna Karelen och Komi). 
Projektsamarbete med institutioner i Estland, Lettland, Litauen 
och Polen kan få stöd endast i projekt där institutioner i de prio-
riterade länderna ingår i nätverket.  
   Visbyprogrammet står öppet för studier och forskning inom i 
princip samtliga ämnesområden. Projekt och nätverk som inklu-
derar utbildnings- och forskningsinsatser i samarbete med när-
ingsliv, offentlig förvaltning samt kultur- och mediasektorn ägnas 
särskild uppmärksamhet. 
 

Vem kan söka?  Visbyprogrammet avser utbyte och samarbete på samtliga ut-
bildningsnivåer ovanför grundskolenivå. Programmet omfattar 
således även gymnasieskolan. 
  

Olika delar av 
programmet 

 Stöd till projekt och nätverk och individuella stipendier ges inom 
följande områden: 
1. Högre utbildning och forskning 
2. Vuxenutbildning 
3. Gymnasieskolan  (se följande sida!) 
 

Pengar  Stöd till projekt och nätverk utgår i form av medel för resor och 
uppehälle. I projekten ingående institutioner i Sverige respektive 
samarbetsländerna förutsätts normalt finansiera berörda lära-
res/forskares löner. Efter särskild prövning kan även vissa 
kringkostnader finansieras. De individuella stipendierna utgår 
med ett belopp som i princip täcker kostnaderna för resa och 
uppehälle. Efter särskild prövning kan bidrag även utgå för ut-
bildningskostnader.  
 

Information  Svenska institutet 
Box 7434 
103 91 Stockholm 
Tfn: 08-453 78 00 
E-post: si@si.se 
 

Webbplats  www.si.se 
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 Visbyprogrammet för gymnasieskolan 
   
 1. Projekt och nätverk 

 
Syfte  Stödet till projekt- och nätverkssamarbete ska stimulera till mer 

långsiktigt samarbete. Hit räknas klassutbyten med en tydlig 
koppling till utbildningen och skolprojekt som omfattar utbyten 
med elever och lärare. Stöd ges för resor och uppehälle under 
en till två veckor. Respektive skola förutsätts finansiera berörda 
lärares löner.  
 

Hur gör man en 
ansökan? 

 •  SKRIV EN PROJEKTPLAN: Projektplanen tas fram gemensamt 
med samarbetspartner (s) och bör tydligt presentera projektets 
syfte, genomförande och uppföljning. (2-3 sidor) 
•  Gör en budget uppdelad på aktiviteter och kostnadsslag: 
resor, hotell, uppehälle m.m. 
•  Söks pengar från annat håll? Vilka kostnader eller aktiviteter 
avser det sökta beloppen från olika givare? 
•  Gör en tidsplan för de olika aktiviteterna 
•  Hur skall projektet följas upp? 
•  Hur kan gjorda erfarenheter spridas? 
 

Ansökan  Ansökan kan göras av svensk eller utländsk gymnasieskola som 
ingår i samarbetet. Dokument som visar på samarbetsskolans 
aktiva intresse i det planerade projektet ska bifogas. Ansökan 
om stöd till projekt och nätverk ska göras på formuläret "Projekt 
och nätverk" som kan hämtas från 
www.si.se/Visbyprogrammet/gymnasieskolan 
 

Sista ansökningsdag  Den 1 mars och den 1 oktober varje år för projektsamarbete 
som startar påföljande termin. 

  
2. 

 
Individuellt stipendium 

För vad?  Stipendium kan sökas för studier i samarbetsländerna. 
Stipendierna kan utgå för en månad upp till ett läsår. 
Stipendiebeloppet täcker i princip kostnaderna för resan till och 
från studielandet samt uppehälle. 
 

Vem kan söka?  Ansökan ska göras av svensk eller utländsk gymnasieskola, inte 
av enskilda personer. Dokument som visar att den andra skolan 
har godkänt vistelsen ska bifogas. Ansökan om individuellt 
stipendium ska göras på formuläret "Individuellt stipendium" som 
kan hämtas från www.si.se/Visbyprogrammet/gymnasieskolan 
 

Sista ansökningsdag  Den 1 mars och den 1 oktober varje år för vistelser som börjar 
påföljande termin. 
 

   

 

http://www.si.se/docs/visby/Visbyprojekt.doc
http://www.si.se/docs/visby/Visbyprojekt.doc
http://www.si.se/docs/visby/Visbyindivid.doc


Rese-/utbytesprogram – Visbyprogrammet för gymnasieskolan 
 

   
   
 3. Stipendium för korttidsbesök 

 
För vad/vem?  Korttidsstipendium kan sökas för lärares och skolledares besök 

och praktik i samarbetsländerna. Syftet kan vara erfarenhets-
utbyte eller förberedande av mer långsiktigt samarbete. 
Stipendierna kan även gälla föreläsning eller aktivt deltagande i 
undervisning eller vetenskaplig konferens i samarbetsländerna. 
Stöd till annat konferensdeltagande eller konferensarrangemang 
ges inte. Stipendierna avser en-två veckors besök och omfattar 
resa och uppehälle. 
 

Ansökan  Ansökan om stipendium för korttidsbesök får avse högst tre 
personer och skall göras på formuläret "Individuellt stipendium" 
om ansökan gäller en person och på formuläret "Projekt och 
nätverk" om den avser två eller tre personer som kan hämtas 
från www.si.se/Visbyprogrammet/gymnasieskolan 
 

Sista ansökningsdag  Åtta veckor före beräknad resa. 
 

Frågor och information  Svenska institutet 
Box 7434 
103 91 Stockholm 
Tfn: 08-453 78 00 
E-post: si@si.se 
 

Webbplats  www.si.se 
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Övrigt – In i världen 
   
 In i världen 

- Den globala resan – interkulturellt lärande 
 

 

 Den globala resan – bidrag till interkulturellt lärande. Sedan pro-
grammets start har seminarier genomförts i Nicaragua, Guate-
mala, Bolivia, Uganda, Kenya, Zimbabwe, Namibia, Sydafrika, 
Indien, Bangladesh och Kina. Nu ingår även sydöstra Turkiet i 
programmet. 
 
För dig som arbetar med utbildning i skolan eller på annan plats i 
kommunen är detta ett unikt tillfälle att möta människor i deras 
vardag, att förstå kulturmötets möjligheter och att skapa band 
för framtiden. 
   Den Globala Skolan genomför seminarier i några av Sidas 
samarbetsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Själva resan 
är naturligtvis en väsentlig del av projektet men grundsyftet är 
varje kommuns och skolas utveckling med tonvikt på internatio-
nalisering och lärande för hållbar utveckling. 
 

Stort intresse  Sedan programmet startade år 2000 har intresset varit mycket 
stort. 280 skolor, mest gymnasieskolor, har deltagit eller deltar 
i pågående globala resor. 
   Lokaliseringarna i Sidas samarbetsländer är noggrant utvalda 
och erbjuder utmärkta möjligheter att studera utvecklingsfrågor 
inom områden som fattigdom, tillväxt, demokrati, mänskliga rät-
tigheter, hållbar utveckling, jämställdhet etc. 
   Våra kontakter ger också goda möjligheter att möta människor 
i deras vanliga vardag. 
 

Rekrytering under våren 

 

 Under 2007 kommer förberedelseträffar, resor och uppfölj-
ningsseminarier att genomföras med de skolor som tidigare 
sökt och rekryterats för globala resor till Victoriasjön, Kina, Syd-
afrika, Libanon, Bangladesh, Nicaragua och sydöstra Turkiet.   
   Under våren 2007 rekryteras nya skolor/deltagare till Victo-
riasjön, Guatemala och sydöstra Turkiet med sista 
ansökningsdatum 31 mars. Ansökningshandlingar finns på 
www.denglobalaskolan.com  
 

Enkelt boende  För att stärka kulturmötets möjligheter under Den globala resan 
bor vi enkelt och ofta i familj. 
 

Information 
 

 Ytterligare information om In i världen – Den globala resan, inne-
håll, ekonomi, bilder, referenser m.m.: 
www.denglobalaskolan.com 
 

Kontaktperson  Bo Kramsjö 
bok@denglobalaskolan.com 
tel 0771-12 30 40 
 

Så ansöker du 
 

 Ansökningshandlingar finns på www.denglobalaskolan.com 
I ansökningshandlingarna framgår villkor för deltagande. 
 

   
 
 

  
 

      Foto: Christer Torstensson 

Foto: Süleyman Anter 
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Övrigt – In i världen 
 

Vem får söka? 
 
 

 
Erbjudandet riktar sig till skolor/utbildningar och ansökan ska 
innehålla ett lag bestående av två lärare och en skolledare som 
grundkoncept. Ytterligare en eller två deltagare, kommunal be-
slutsfattare på förvaltningsnivå och/eller aktiv skolpolitiker, för-
stärker ansökan. Vi ser gärna innovativa ansökningar med sta-
die- och ämnesövergripande konstellationer, som kan leda inter-
nationaliseringen längre än till den enskilda skolan. Vi ser dess-
utom gärna att flera skolor från samma kommun eller annan 
geografisk närhet samverkar (max. 6 deltagare). Genomgripan-
de initiativ som siktar på att lyfta de globala perspektiven in i 
kommunens strukturer ges förtur. 
 

Vi rekryterar nu deltagare inför 2008 
 
 

 
 

 Med sista ansökningsdatum 31mars 2007 rekryteras deltagare 
till Den globala resan. Denna ansökningsomgång planeras resor 
till Victoriasjön, Guatemala och sydöstra Turkiet. 
 
Den globala resan till Victoriasjön* 
• Förberedelseträffar 18-19 juni och 24-25 september 2007 
samt 24-25 januari 2008. 
• Vistelse vid Victoriasjön 22 februari – 12 mars 2008..  
   Uppföljningsträff efter genomförd resa. 
 
Den globala resan till Guatemala* 
• Förberedelseträffar 11-12 september och 21-22 november 
2007 samt 6-7 februari 2008. 
• Vistelse i Guatemala 7-26 mars 2008.. 
   Uppföljningsträff efter genomförd resa. 
 
Den globala resan till sydöstra Turkiet* 
 • Förberedelseträffar 11-12 juni och 10-11 oktober 2007 samt 
5-6 februari 2008. 
   • Vistelse i sydöstra Turkiet 13 – 31 mars 2008.  
    Uppföljningsträff efter genomförd resa. 
 
* Alla angivna datum är preliminära. Lokaliseringen av träffarna 
bestäms i samband med rekrytering för att minimera reseav-
stånden i Sverige. 
 
 
 
”En avslutande uppmaning till landets skolledare: ni har inte råd att avstå från 
engagemanget i tredje världen. Det ger oss och våra ungdomar så mycket bredare 
perspektiv på tillvaron och chansen att bygga en bättre värld tillsammans med 
ungdomar över hela världen.” 
                                                      Jan Stattin,  
                    deltagare i resan till Nicaragua våren 2004, i Skolledaren 7-8 2004
 
 

Foto: Tor Backmann 
 

  

     Foto: Bo Hellström 
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 Kommunalt Partnerskap  

   
Bakgrund

 
 Kommuner och Landsting har sedan mitten av 1980-bedrivit en 

allt mer omfattande konsultverksamhet med fokus på internatio-
nella bistånds/samarbetsprojekt och administration av medel för 
Kommunalt Partnerskap. Efter önskemål från Sida om att vidga 
perspektivet till att understödja utveckling av lokal demokrati och 
förvaltningsuppbyggnad i alla länder som Sverige stödjer med 
bistånd har förbundet valt att renodla verksamheten till att bedri-
vas i ett bolag, SALA IDA AB. Den helt dominerande beställa-
ren/finansiären är och har varit Sida, även om EU har fått en allt 
större betydelse. 
 

Programmen 
 

 Kommunalt partnerskap är en biståndsfinansierad samarbets-
form för svenska kommuner och deras motsvarigheter i Sidas 
samarbetsländer. Parterna får stöd att genomföra ett gemen-
samt projekt kring en kommunal hjärtefråga. Projekten ska 
bygga på konkreta aktiviteter som ger ömsesidig nytta. Det kan 
handla om ett problem som båda söker metoder att hantera, 
som till exempel att bekämpa luftföroreningar eller att få fler 
medborgare att sopsortera. Projekten kan också handla om att 
inspirera till dialog om exempelvis jämställdhet, eller om att sti-
mulera lokalt näringsliv. 
   Kommunalt partnerskap erbjuds inom två program: 
Kommunalt Partnerskap Nord-Syd och Kommunalt Partnerskap i 
Central- och Östeuropa.  
 

Kommunalt Partnerskap 
Nord-Syd 

 

 Kommunalt Partnerskap Nord-Syd omfattar följande länder: 
 Filippinerna      Mongoliet          Kenya           Ecuador 
 Indien              Sydafrika            Tanzania 
 Kina                  Namibia          Uganda 

 
Kommunalt Partnerskap 
i Central- och Östeuropa 

 

 Kommunalt Partnerskap i Central- och Östeuropa omfattar föl-
jande länder: 
 Armenien          Georgien         Ryssland      Vitryssland 
 Azerbajdzjan     Moldavien       Turkiet  
 Bulgarien          Rumänien         Ukraina  

   Estland, Lettland, Litauen och Polen kan ingå i trepartssamar-
bete med Ryssland, Vitryssland eller Ukraina. Tanken är att län-
derna genom att befinna sig i olika faser av demokratisk utveck-
ling kan utbyta viktiga erfarenheter. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 
Anna Backmann 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övrigt – Kommunalt Partnerskap 
 

Vilka 
samarbetsområden? 

 

 
 
Samarbetet ska vara resultatinriktat och ha tydliga metoder och 
mål. Projekten ska leda till att båda parter får stärkt kapacitet 
att hitta lösningar på problem och förbättra sina tjänster gent-
emot medborgarna. Följande samarbetsområden omfattas av 
programmet:  

 kommunalt styre och administration        miljö 
 lokal ekonomisk utveckling                     kultur 
 kommunala tjänster                                sport 
 sociala frågor (t ex utbildning och hälsofrågor)  
 EU-anpassning * 
 mänskliga rättigheter* 

(* gäller endast Kommunalt Partnerskap i Central- och Östeu-
ropa) 
 

Vem kan söka? 
 

 Programmen riktas framför allt mot två likvärdiga parter och kan 
sammanfattningsvis sökas av svenska kommuner, landsting, re-
gioner och kommunalförbund.  
 

Finansiering 
 

 Projekten finansieras av Sida och medel kan beviljas för insatser 
i olika steg och kategorier:  
Kommunalt partnerskap Nord-Syd erbjuder finansiering till förbe-
redelse (maximalt 200 000 kr), lednings- och samordningsfunk-
tion (maximalt 250 000 kr) samt till projekt (max. 450 000 kr). 
 

Kommunalt partnerskap i Central- och Östeuropa erbjuder finan-
siering till förstudie (maximalt 60 000 kr för tvåpartssamarbete 
och 100 000 kr för trepartssamarbete) samt till projekt (maxi-
malt 450 000 kr) eller trepartssamarbete (max. 600 000 kr). 
 

Ansökan 
 

 Ansökan sker två gånger per år. Aktuella datum och ansök-
ningshandlingar finns på www.salaida.se. 
 

Frågor och information  
 

 Björn Kullander                         Lise-Lotte Norén 
bjorn.kullander@skl.se              lise-lotte.noren@skl.se
Tfn: 08-452 75 21                   Tfn: 08-452 75 36                       
 

Webbplats  www.salaida.se
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Foto: 
Paul Dixelius 
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Övrigt – eTwinning, skolsamarbete i Europa 
   
    

 eTwinning – skolsamarbete i Europa 
   

Syftet med eTwinning  Syftet med programmet, som löper till slutet av 2007, är att 
stärka samarbetet mellan skolor i Europa, att skapa möjligheter 
för ungdomar och lärare att öka sina kunskaper i informations- 
och kommunikationsteknik och att stimulera intresset för 
europeiska kultur- språk- och livsvillkor. Tanken är att befintliga 
skol-nätverk skall stärkas. Europeiska skoldatanätet, EUN, 
samordnar projektet på Europanivå. Förutom EUN:s helpdesk 
finns i varje deltagande land också en pedagogisk support för 
hjälp och stöd i processen. 
 

Så gör du för att delta i 
eTwinning

 Du kan enkelt registrera din skola och söka efter en samar-
betspartner i det europeiska skolsamarbetet eTwinning. Du fyller 
i fakta om skolan (ålder på elever, storlek, geografiskt läge osv.) 
och beskriver vilken typ av samarbete ni önskar delta i. En au-
tomatisk sökning startar och kommer upp med förslag på skolor 
med liknande förutsättningar. Samarbete kan ske mellan elever, 
lärare, skolledare eller bibliotekarier; alla eller några av dessa. 
Vill du ha förslag på samarbetets innehåll, gå till länken IDÉER 
och EXEMPEL på www.etwinning.net.  
   Skolan får tillgång till kontakter, verktyg och stöd att starta 
och utveckla sitt projekt. Skolan får också ett certifikat och en 
möjlighet att visa upp och belönas för sitt arbete. Det är inte 
nödvändigt att starta något nytt projekt, utan man kan utveckla 
ett tidigare samarbete. Det finns inga pengar för skolor att söka 
men eTwinning kan kombineras med andra projekt, t ex Nord-
plus Junior (se sidan ??) som ju också är parvis samarbete. 
 

Nyhetsbrev  eTwinnings nyhetsbrev informerar om skolor som deltar i eTwin-
ning och presenterar förslag för att få fler skolor att delta. Det 
har som mål att underrätta för lärare att få kontakt och utbyta 
erfarenheter.  

Information  Svensk koordinator på Myndigheten för skolutveckling 
Ann-Marie Degerström 
E-post: ann-marie.degerstrom@skolutveckling.se  
Telefon: 08- 52 77 8115   Mobil: 0734 - 19 81 15 
 

Webbplats  www.etwinning.net/ 
www.skolutveckling.se/internationellt/etwinning 
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Annat av intresse 
 
 

 
 Handbok i skolutbyten

  Av Katrin Lilliehöök (red), Terese Raymond och Jonas 
Nyström 

   
En praktisk handbok i skolutbyten! 

• Hur lägger jag upp ett bra program under 
utlandsfasen?  

• Hur får jag med mig eleverna på ett bra sätt redan 
från början?  

• Vad packar jag i resväskan?  
• Hur hittar jag en utländsk samarbetspartner? 

 
Dessa och många andra frågor får du svar på i "Handbok i 
skolutbyten".  
   "Handbok i skolutbyten" riktar sig till dig som arbetar 
med internationalisering i skola och kommun. Den visar hur 
skolutbyten kan användas för att utveckla undervisningen 
och bidra till att nå läroplanernas internationaliseringsmål.  
   Boken innehåller många verkliga exempel, övningar för 
grupper och individer, råd om hur man förebygger problem 
och missförstånd och tips på hur man kan höja kvalitén i ett 
utbytessamarbete. Ett avslutande kapitel fördjupar insik-
terna i kulturmötets möjligheter och utmaningar. Till grund 
för boken ligger erfarenheter och exempel från utbyten 
inom gymnasieskolan. 
   "Handbok i skolutbyten" är producerad med stöd av 
Myndigheten för skolutveckling. 
Utgiven av CIU 2005, 106 sidor, 90 kronor. 
Vid beställning av 5 ex eller fler 75 kronor/styck. 
Kan beställas från www.ciu.se/handbok/ 
Från webbplatsan kan man också bli kontaktad om föreläs-
ningen "Skolutbyten - en väg till internationalisering" 
  

 Den europeiska ungdomsportalen:  
Volontär/ Utbyten 

   
  Webbplats från EU som tar upp ungdomsutbyten, 

volontärtjänster och läger med arbete. 
Webbplats  http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=sv 

  
 KK-stiftelsen 

   
Reportage från skolor i Sverige som med hjälp av ny 
teknik arbetar med att få utbyten med skolor i andra länder 
till stånd. 

Webbplats  www.kollegiet.com/ 
Välj IT i skolan Skolexempel Internationalisering 
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 My Tellus kalender 

   
  Innehåller bl a sista ansökningsdag för stipendier, volontär-

arbete mm. 
 

Webbplats  www.mytellus.com/calendar/ 

   
    

 Life-Link Friendship-Schools 
   
  En organisation som förmedlar kontakter för att starta 

vänskolesamarbeten. 
 

Webbplats  www.life-link.org
    

 

 Föreningen för utvecklingsfrågor 
   
  Förmedlar praktikplatser på organisationer och 

institutioner/myndigheter som på ett eller annat sätt 
arbetar med utvecklingsfrågor. Endast för universitets-
studerande. 
 

Webbplats  www.fuf.se
    

 Stöd och stipendier 
   
  Man kan beställa personlig sökning för viss typ av 

stipendium/bidrag. Kostar från 375 kronor och uppåt. 
 

Webbplats  www.sosab.se/ 
   

 
 
 
 
 

 
  

 Global Grant 
   
  Sökfunktion bland 30 000 fonder. Avgiftsbelagd. Kan 

testas gratis. 
 

Webbplats  www.globalgrant.com/swe/index.html 
  

 Fondfakta – bidrag och stipendier 
   
  Avgiftsbelagd sökfunktion. 

 
Webbplats  www.stipendier.nu/ 

 



Annat av intresse 
  

 Skandinavisk Stipendieinformation 
   
  Avgiftsbelagd sökfunktion. 

Webbplats  www.stipendier.se 
  

 Syoguiden 
   
  Stor förteckning över stipendier. 

Webbplats  www.syoguiden.com/ 
  

 Stipendieguiden 
   
  Fyra elever från Rodengymnasiet har gjort denna webb-

plats. ”Stipendieguiden är främst tänkt för dig som på ett 
eller annat sätt behöver hjälp, råd eller bara inspiration till 
just ditt projekt.” 

Webbplats  www.stipendieguiden.roden.se/ 
 

 

   
 Kontakter i världen  

   
  Här hittar du listor med adresser till skolor och tillhörande 

organisationer och myndigheter världen över. Du hittar 
även databaser för skolor som önskar kontakt med andra 
skolor.

Webbplats  skolnet.skolverket.se/inter/lankar/kontakter.shtml 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Lychnis 
   
  Lychnis är en studentsajt som kräver registrering (gratis) 

för sökning om stipendier. 
Webbplats  www.lychnis.com/ 

 
 
 
 
 

 
 AFS 

   
   AFS kan erbjuda: 

 Skolprogram                              Lärarprogram 
 Individuell familjevistelse            Ungdomskurser 
 AFS Volontärprogram                Praktikplatser i Europa 
 Språkkurser                               Grupprogram mm 

Webbplats  www.afs.se
   
  Stora fondboken 2006/07 

   
  Förteckning med 8 000 fonder. 962 sidor, 495 kronor 

Finns på många bibliotek. 
Webbplats  www.globalgrant.com/swe/index.html 

 

 55



Annat av intresse 
 

 56 

 
 

 
 Stipendiehandboken

   
En bok om hur ansökan kan skrivas och hur den bedöms 
med exempel från ungdomsverksamhet. Även om hur 
fonder och stiftelser styrs. 
Av Lennart Elbe och Rune Nilsson. 
Förlags AB Björnen, 2003, 84 sidor, 98 kr + moms 
tfn och fax 0243-605 00 
E-post: be@bjornen.se 

    
 Svensk stipendieförmedling 

   
Boken "Fonder och stipendier i Sverige 2006 - 2007" inne-
håller över 1.600 fonder och stiftelser. 
Sammanställd av K. Dahlberg. 
238 kronor inkl. moms 
 

Webbplats  www.stipendieform.se/ 
   
  Finansportalen 
   

Länksamling av stipendier. 
 

Webbplats
 

 www.finansportalen.se/stipendier.htm 
 

  Volontärarbete 
   

Webbplats
  

 www.jordenrunt.nu/org/volontar.htm 
 www.peace.aland.fi/evs.html 

  www.utsikt.nu/search_advanced_volontar.asp 
  www.syoguiden.com/volontar/ 
  www.abcsweden.org/index.php?p=vol&lang=sv 
  www.internationelltkulturutbyte.org/ 
    

 Studera utomlands 
  Broschyr (28 sidor) från Högskoleverket med allmänna 

ansvisningar, adresser mm. Kan laddas ner eller beställas. 
 

Webbplats  www.studera.nu/utlandsstudier/index.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Annat av intresse 
 
 Skolutbyten – en väg till internationalisering 

  
En fortbildningskurs om hur skolutbyten kan utveckla un-
dervisningen. 
   CIU erbjuder en fortbildningskurs för lärare och andra 
med intresse för utbyten och internationaliseringsfrågor 
inom skolan. Syftet är att skapa ett forum för inspiration, 
metodutveckling och möten inom skolans utbytesverksam-
het.  
Under kursen diskuteras bland annat följande teman: 
• Projektledningen under utbytets olika faser – vad 

krävs före, under och efter ett utbyte?  
• Ämnesintegration och samarbete mellan olika 

ämnesdiscipliner – hur uppnår man det och varför? På 
vilket sätt kan ett skolutbyte vara en del av den ordi-
narie undervisningen?  

• Elevers och lärares kulturella kompetens efter ett ut-
byte – hur beskriver man den?  

• Validering – hur dokumenterar och identifierar man det 
informella lärandet under ett utbyte?  

Kursen ämnar ge inspiration och verktyg för att utveckla, 
genomföra och skapa utbytesverksamhet. 
Pris: 10 000 sek/grupp   
För mer information kontakta: Erika Eckeskog på telefon-
nummer: 08-440 87 80, eller e-post: 
erika.eckeskog@ciu.se
 

Webbplats  www.ciu.org/internationalisering/skolutbyten/ 
  
 Show me the Money
 -en handbok om hur man gör en bra projektansökan och 

hittar pengar till sin idé. 
Av Cecilia Helderyd och Jonas Boutani Werner 
 

 Guiden "Show me the money" ska hjälpa dig och din ung-
domsorganisation att skriva en bra ansökan och öka era 
chanser att hitta pengar så att ni kan förverkliga era pro-
jekt. Guiden bygger på en dokumentation av kursen "Show 
me the money" som genomfördes av konsulten Marcus 
Dahlberg, Metodix organisationsutveckling, på uppdrag av 
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU). 
Skriften är användbar för dig som är nybörjare och skriver 
en ansökan för första gången. Om du har skrivit ansök-
ningar innan kan du använda skriften som en checklista el-
ler reflektions- och inspirationsskrift. Med andra ord kan du 
använda skritten på olika sätt med utgångspunkt från din 
kunskap och erfarenhet. Vi hoppas att du far stor nytta av 
skriften! 
 

 Utgiven 2006, 12 sidor 
 

Webbplats  Beställs från www.lsu.se 
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Material från Den Globala Skolan 
 
1. Materialbeställning 
Så här beställer du Den Globala Skolans informationsmaterial: 
 

TELEFON till Materialbeställningen är 08-698 50 00. 
 

E-POST: Vill du mejla din beställning (glöm inte att ange 
artikelnummer) är adressen: sidaorder@sida.se. 
 

POST: Vill du skicka din beställning per post är adressen: 
Sida c/o Strömberg Distribution i Flemingsberg AB,  
120 88 Stockholm. 
 

WEBBEN: Vill du beställa material direkt från hemsidan gör 
du så här: Gå in på www.sida.se/publikationer/. Skriv 
sedan in namnet på det material du vill ha och gör din bestäl-
lning. 

2. Programkatalog 
Den Globala Skolans program-
katalog utkommer i början av 
varje termin. Den innehåller 
den fortbildning och de tjäns-
ter som Den Globala Skolan 
ställer till skolornas förfogande.  
Art.nr SIDA3694sv. Gratis. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Materialkataloger 
Som stöd för undervisning om globala utvecklingsfrågor finns 
två materialkataloger utgivna av Den Globala Skolan: 

 

• Materialkatalog 1,  
  2006-2007.  
Materialkatalog för ungdomar 
upp till 13 år och deras lärare. 
68 sidor. 2006. 
Art. nr SIDA3391sv.  
Gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Materialkatalog 2,  
   2007-2008   
Material från mer än 100 orga-
nisationer, föreningar och 
myndigheter. För lärare och 
ungdomar från 14 år och 
äldre.  
160 sidor. 2006.  
Art. nr SIDA3898sv.  
Gratis. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Stipendie- och bidragskatalogen 2007 
 
 

Den katalog du just nu håller i din hand. 
Art. nr.SIDA3381sv. Gratis. 

 
5. Internet-sammanställningar 
Sammanställning av Internet-adresser avsedda att underlätta för 
elever och lärare att hitta information inom olika ämnesområden. 
   Följande sammanställningar finns för närvarande att ladda ner 
från www.denglobalaskolan.com eller 
www.sida.se/publikationer och skriv sedan in namn eller 
art.nr i sökfunktionen. 
   Förteckningarna uppdateras regelbundet. 
 

 Afrika på Internet (Art.nr SIDA1107sv) 
 Asien på Internet (Art.nr SIDA1108sv) 
 Jämställdhet och genus på Internet (Art.nr SIDA 1109sv) 
 Latinamerika på Internet (Art.nr SIDA1110sv) 
 Miljö på Internet (Art.nr SIDA1111sv) 
 Om barns situation i världen (Art.nr SIDA1112sv) 
 Om Centralasien på Internet (Art.nr SIDA4575sv) 
 Om EU:s bistånd på Internet (Art.nr SIDA1113sv) 
 Om fattigdom och fattigdomsbekämpning på Internet 

(Art.nr SIDA1114sv) 
 Om HIV/AIDS på Internet (Art.nr SIDA4307sv) 
 Om regionalt miljösamarbete på Internet                   

(Art.nr. SIDA1625sv) 
 Tsunamikatastrofen och andra pågående katastrofer på 

Internet (Art.nr SIDA4432sv). Denna sammanställning 
kan även beställas i tryckt version från sidaorder@sida.se. 
Gäller endast denna sammanställning. 

 Östeuropa på Internet (Art.nr SIDA1115sv) 
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D E N  G L O B A L A  S K O L A N S  R E G I O N A N S V A R I G A

Anna Mogren och
Christer Torstensson och

Region Väst

Så når du oss:
Anna Mogren, tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 16
anna@denglobalaskolan.com

Christer Torstensson
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-15 20 07
christer@denglobalaskolan.com

Karolina Sandahl och
Sanna Ingelstam-Duregård

Region Öst

Så når du oss:
Karolina Sandahl
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 15
karolina@denglobalaskolan.com

Sanna Ingelstam-Duregård
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 14
sanna@denglobalaskolan.com

Janina Lundell 
och 

Bo Hellström

Region Syd

Så når du oss:
Janina Lundell
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 17
janina@denglobalaskolan.com

Bo Hellström
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 20
boh@denglobalaskolan.com

Dalarna, Västmanland, Uppsala, Stockholm,
Södermanland, Östergötland och Gotland 

Värmland, Örebro, Västra Götaland 
och Halland

Östergötland, Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge och Skåne

Bo Kramsjö 
och 

Christina Edman

Region Nord

Så når du oss:
Bo Kramsjö
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 21
bok@denglobalaskolan.com

Christina Edman
tel 0771-12 30 40, mobil 0706-18 04 19
christina@denglobalaskolan.com

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland,
Västernorrland och Gävleborg

(Anna Mogren är regionkontakt för Östergötland.)

(Anna Mogren är även regionkontakt för Östergötland.)



Den Globala Skolans medarbetare 2007

www.denglobalaskolan.com
Telefon: 0771-12 30 40

Du kan beställa följande från Den Globala Skolan:
• Programkatalog 
• Materialkatalog 1
• Materialkatalog 2 
• Stipendiekatalog 

Den Globala Skolan är ett samarbete mellan
Myndigheten för skolutveckling och Sida. 

Uppdraget är att främja kunskapsutveckling,
lärande och skolutveckling i förskola, skola
och vuxenundervisning. 

I uppdraget ingår också att informera om
Sidas samarbetsländer och skapa debatt i
globala utvecklingsfrågor.

Stipendie- och 
bidragskatalog 2007
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