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I Westums konsortium deltar 14 kommuner

Alingsås

Partille

Borås

Essunga

Falkenberg

Falköping

Lysekil

Varberg

Lidköping

Uddevalla

Skövde

Sotenäs

Munkedal 

Trollhättan/Vänersborg. 



STATUS  Westum Erasmus + april 2019

138
(60%)

91

registrerade kvarstående

Totalt 229 beviljade 
mobiliteter

Prognos augusti 2019:

- 202 mobiliter (88%)

- 20 platser för studerande

- 7 platser för Anställda 

59,63% av 
budgeten förbrukad 



138 deltagare har åkt till…

47 mottagande 

organisationer 

fördelat över 

16 olika länder 

inom EU.



SAMORDNANDE MOBILITETER 7 st

Följande samordnade mobiliteter har/ska genomföras:

• 3 lärare inom SFI var i Oslo i februari för att lära sig 
om deras arbetssätt. 

• 4 lärare var på besök i Finland i mars för 
• 5 lärare inom vård och omsorg och barnskötare var på 

Malta och jobbskuggade i mars. 
• 5 lärare inom olika områden ska jobbskugga i 

Slovenien i april för att lära sig mer om deras sätt att 
stötta studerande



SAMORDNANDE MOBILITETER
Följande samordnade mobiliteter:

• 4 anställda ska jobbskugga inom IT i Nederländerna i 

maj

• 3 anställda ska jobbskugga inom livsmedel, kock m.m

på Island i juni.

• Westums styrelse 6-8 personer ska till Valencia i augusti



Utvecklas som mottagande organisation

Vi har fått tackat nej till några men ändå lyckats tagit emot följande:

• Alingsås 2 studerande från Malta inom vård och omsorg

• Borås 1 studerande från Malta inom vård och omsorg

• Kunskapsförbundet Väst och Westum har tagit emot besök från en 

teknisk yrkesskola i Valencia, Spanien

• Westum, Lidköping, Lysekil har tagit emot besök från en yrkesskola i 

Nederländerna

• Skövde har tagit emot 2 lärare från Malta för jobbskuggning

• I april kommer 5 lärare från Leipzig, Tyskland som är 

barnskötare/rektorer 



2019-2021 ansökans mål
1. Ökad digitalisering
2.1 Stärkt Handledarkompetens och samarbetsmetoder i 
trepartnerskap (studerande yrkeslärare och APL handledare) 
2.2 Stärka och motivera studerande som behöver extra stöd för att 
stärka deras sociala färdigheter. Men även de som behöver utveckla 
sina yrkeskunskaper kommer ingå.

3. Öka attraktiviteten till de utbildningar som näringslivet har behov 
för att fler söker.

4. Effektivare metoder och arbetssätt för SFI kopplat mot 
yrkesutbildning- (Detta är fortfarande ett stort behov och ligger kvar 
som ett utvecklingsområde).

5. Stärka oss som mottagande organisation, vilket leder till ökad 
internationalisering.



Platsfördelningen:

Fler anställda, färre studerande

Westum har sökt 4 (av 6) 
platser för att bjuda hit 
intressanta föreläsare el. dyl
inom våra huvudmål.
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