


Internationaliseringsstrategi

 Hente ny læring og praksis fra udlandet til Danmark.
 Bidrage med erfaring og viden fra Danmark i udlandet.
 Styrke de danske højskolers internationale netværk.
 Styrke den globale højskolebevægelse.



Du kan nu få tilskud til at styrke din faglighed 
i et andet Europæisk land
Rejse- og opholdstilskud
• FFD er blevet akkrediteret som mobilitetskonsortium.
• Hvis din højskole tilslutter sig konsortiet, kan I søge om tilskud til faglige rejseaktiviteter i 

Europa herigennem.
• Aktiviteterne skal styrke din og skolens faglighed indenfor den almene voksen-

uddannelse og folkeoplysning.
• Vi har denne ordning/akkreditering til og med 2027. 

Indtil juni 2024, vil vi have løbende ansøgning*
* Aktiviteter der skal foregå efter juni 2024, skal der ansøges om ved en ny årlig ansøgningsfrist i januar. 
Første gang er januar 2024.

Tilskud til:
• Kost
• Logi
• Rejseudgifter

Alle ansatte på en højskole 
kan deltage:
• pædagogisk,
• teknisk,
• administrativt personale og
• ledelse.

Løbende ansøgning frem til juni 2024: 
Kontakt Daniel Aleksander Kern: 
@: dk@ffd.dk
M: 20270881

mailto:dk@ffd.dk


Hvad kan du få tilskud til?
Belgien 

Bulgarien 
Tjekkiet 

Grækenland 
Spanien 
Frankrig 
Litauen 

Luxembourg 
Ungarn 

Portugal 
Rumænien 
Slovenien
Danmark 
Tyskland 
Estland 
Irland 

Kroatien 

Italien 
Cypern 
Letland
Malta 

Nederlandene 
Østrig 
Polen 

Slovakiet 
Finland 
Sverige

Nordmakedonien
Serbien
Island

Liechtenstein
Norge
Tyrkiet 

Hvilke lande kan 
du rejse til?

Undervisningsophold 
(på højskole, uddannelsesinstitution, kursus)

Job-shadowing / jobfølgeordning

Kursusophold

Inviterede eksperter / oplægsholdere
Invitér en ekspert til Danmark.

Erasmus dækker ikke: 
- Rigsfællesskabet (Grønland og 

Færøerne), 
- England og Skotland mm. (UK)
- Ukraine



Erasmus+ akkreditering til 2027: ønsker og tilskud

FFD

Akkreditering

HøjskolerErasmus+ Højskole-
ansatte

= Ønsker og dokumentation

= Tilskudsmidler

Alle ansatte på en højskole 
kan deltage: pædagogisk, 
teknisk, administrativt 
personale og ledelse.

Tilskud til:
• Kost
• Logi
• Rejseudgifter



Undervisningsophold i udlandet
(på højskole, uddannelsesinstitution eller på et kursus)

Varighed: 2 – 365 dage (1 dag = 5 timer)
Friweekender og ferier tæller ikke med.
Fuldt opholdstilskud de første 14 dage.
Fra 15. dag er tilskud 70% af det fulde.

Hvad skal udfyldes før rejsen:
• Deltagerkontrakt
• Learning-agreement

Hvad skal udfyldes efter rejsen:
• Learning-agreement complement
• Online spørgeskema (fra EU)

Orlovsmidler: 
Du kan søge FFD om orlov og 
vikardækning på mellem 2 og 5 måneder

Løbende ansøgning frem til juni 2024: 
Kontakt Daniel Aleksander Kern: 
@: dk@ffd.dk / M: 20270881

Tænkt tilskudseksempel: 
1 højskolelærer underviser på en norsk højskole i fem måneder (100 dage):
I alt i tilskud:  14.189 Euro (= ca. 105.850 Dkr.)

Opholdstilskud: 13.336 Euro (14 dage á 180 Euro + 86 dage á 126 Euro)
Rejsetilskud: 275 Euro
Forberedende besøg: 575 Euro

Som dansk højskoleansat kan du undervise på en højskole eller anden 
folkeoplysende organisation i et andet europæisk land. 

FFD har kontakt til en række højskoler og højskolelignende institutioner i 
Europa, fx i Norge, Sverige, Finland, Island, Polen, Frankrig, mfl. 

Eksempel 1: En højskolelærer tager et undervisningsophold på en fx norsk 
højskole i et eller to semestre.

Eksempel 2: Konsulent fra FFD underviste norske højskolefolk i dannelse i 2 dage 
på det norske folkehøjskoleforbunds årlige konference. 

mailto:dk@ffd.dk


Job-shadowing / jobfølgeordning
Tag et ophold på et uddannelsessted eller en organisation, hvor du lærer ved at 
følge, observere og bistå fagfolk i deres daglige arbejde.

Du udveksler god praksis, opnår færdigheder og ny viden og kan opbygge 
langvarige partnerskaber og netværk.

Eksempel 1: Du kan fx besøge en norsk, polsk eller fransk højskole i 2-3 dage, 
og følge deres undervisning på et særligt fag, deltage i lærermøde og lign.

Eksempel 2: Delegerede medarbejdere fra Byhøjskolen i Aarhus besøger 
en kunstskole for voksne i Barcelona, følger undervisningen, taler med 
underviserne og ser kunstudstillinger om eftermiddagen.

Varighed: 2 - 60 dage
(1 dag = min. 5 timer)

Hvad skal udfyldes før rejsen:
• Deltagerkontrakt
• Learning-agreement

Hvad skal udfyldes efter rejsen:
• Learning-agreement complement
• Online spørgeskema (fra EU)

Løbende ansøgning frem til juni 2024: 
Kontakt Daniel Aleksander Kern: 
@: dk@ffd.dk
M: 20270881

Tilskudseksempel: 
FFD konsulent som planlægger FFD Lærerkonferencen deltager i norsk 
højskolekonference 
I alt i tilskud:  1.175 Euro = ca. 8.750 kr.

Opholdstilskud: 900 Euro (180 Euro x 5 dage (3 konferencedage + 2 rejsedage))
Rejsetilskud: (674 km): 275 Euro

https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/almn-voksenuddannelse-og-folkeoplysning/projekteksempler/voksen/byhojskolen-i-aarhus-retter-blikket-mod-europa
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/almn-voksenuddannelse-og-folkeoplysning/projekteksempler/voksen/byhojskolen-i-aarhus-retter-blikket-mod-europa
https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus/almn-voksenuddannelse-og-folkeoplysning/projekteksempler/voksen/byhojskolen-i-aarhus-retter-blikket-mod-europa
mailto:dk@ffd.dk


Eksempel 2: 2 højskolelærere tager 4 ugers kursus (20 dage) i Italien plus 2 rejsedage.
I alt i tilskud per person:  4.435 euro (ca. 33.085 Dkr. per person)

Ophold i 24 dage i alt: 3.360 Euro (160 Euro per dag i 14 dage, herefter 10 dage med 70%). 
Rejsetilskud til/fra Italien: 275 Euro per person
Kursusgebyrtilskud: 800 Euro (80 Euro per dag op til 10 dage per person).

Aktiviteter, der har til formål at udvikle faglige kompetencer gennem et struktureret 
læringsprogram med dokumenterede læringsresultater på individuelt plan, som 
gennemføres af uddannede undervisere eller andre kvalificerede eksperter. 
Aktiviteterne kan gennemføres som klasseundervisning, workshops, studieture osv.

Eksempel: Landsforeningen for Økosamfund efteruddanner via fire ugers EDE-kurser 
(Ecovillage Design Education) kurser i Irland og Italien, hvor økosamfund også fungerer 
som læringscentre, for at lære hvordan danske økosamfund kan gøre det samme.

Varighed: 2 - 30 dage (1 dag = 5 timer)
Friweekender og ferier tæller ikke med.
Fuldt opholdstilskud de første 14 dage.
Fra 15. dag er tilskud 70% af det fulde.

Tilskud: 80 EUR pr. dag pr. deltager, med 
maksimalt 800 EUR i kursusgebyr pr. 
deltager i en aktivitet (max 10 dage).

Hvad skal udfyldes før rejsen:
• Deltagerkontrakt
• Learning-agreement ELLER
• Detaljeret kursusbeskrivelse plus 

kursusbevis ved afslutning.

Hvad skal udfyldes efter rejsen:
• Learning-agreement complement
• Online spørgeskema (fra EU)

Løbende ansøgning frem til juni 2024: 
Kontakt Daniel Aleksander Kern: 
@: dk@ffd.dk
M: 20270881

Kursusophold

Eksempel 1: 1 højskolelærer tager 2 dages kursus i Dublin/Irland (plus 2 rejsedage).
I alt i tilskud : 1.155 Euro (ca. 8.600 Dkr.)

Ophold: 720 Euro (180 Euro x 4 dage i alt (2 kursusdage + 2 rejsedage).
Rejsetilskud til/fra Dublin: 275 Euro
Kursusgebyrtilskud: 160 Euro (2 dage x 80 Euro per dag, per person).

mailto:dk@ffd.dk


En højskole kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede 
fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen på 
højskolen. Indbudte eksperter kan f.eks. Tilbyde:

• videreuddannelse af personale, 
• demonstrere nye undervisningsmetoder eller 
• hjælpe med anden ny god praksis.

Indbudte eksperter kan være enhver person fra et andet EU-land med relevant ekspertise.

Eksempel: Ewa Smuk, polsk forstander, deltager i FFD Årsmøde og bidrager med de polske 
højskole-erfaringer anno 2022, indgår i formelle og uformelle samtaler, interviews og 
etablerer netværk med interesserede danske højskoler.

Varighed: 2 - 60 dage (1 dag = 5 timer)
Minimum 2 dage med planlagt program. 

Hvad skal udfyldes før rejsen:
• Deltagerkontrakt
• Learning-programme for invited

experts

Hvad skal udfyldes efter rejsen:
• Learning-agreement complement
• Online spørgeskema (fra EU)

Løbende ansøgning frem til juni 2024: 
Kontakt Daniel Aleksander Kern: 
@: dk@ffd.dk
M: 20270881

Tilskudseksempel: Polsk forstander deltager på FFD Årsmøde
I alt i tilskud: 815 euro (DKK: ca. 6.080 kr.)

Ophold: 180 Euro x 3 dage = 540 Euro
Rejse fra/til Polen: 275 Euro

Inviterede eksperter

mailto:dk@ffd.dk


Hvordan søger du tilskud?

1. 
Din højskole skal 
være medlem af 

konsortiet

• Opret EU Login 
• Opret Organisation Identification nummer (OID)

2. 
Bliv klog 

på hvad du vil

• Type aktivitet 
• Destination
• Varighed (inkl. rejsedage)
• Antal deltagere
• Rejser du grønt? 

3. 
Ansøg FFD

• Kontakt Daniel Kern i FFD
• Løbende ansøgning for aktiviteter frem til juni 2024
• Aktiviteter der ligger efter juni 2024, ansøges ved årlig ansøgningsfrist. 
• Læringsaftale og deltagerkontrakt udfyldes før afrejse. 

Læs mere: www.ffd.dk/internationalt/erasmusplus

4. 
Afrapportering

• Du skal underskrive et dokument ved aktivitetens afslutning, som 
bekræfter at det er vel gennemført.

• Du skal udfylde et spørgeskema som sendes direkte fra Erasmus+.

Deadlines fra 2024:

Løbende: oprettelse af EU Login 
og OID nummer

15. Januar: ansøgning om 
aktiviteter

Maj: Svar på ansøgning

Juni og 15 måneder frem: 
midlerne kan anvendes

http://www.ffd.dk/internationalt/erasmusplus


Rater for tilskud - 1

Rejseafstand Standard rejse – tilskud Grøn rejseform - tilskud

10 - 99 KM: 23 EUR per deltager

100 - 499 KM: 180 EUR per deltager 210 EUR per deltager

500 - 1999 KM: 275 EUR per deltager 320 EUR per deltager

2000 - 2999 KM: 360 EUR per deltager 410 EUR per deltager

3000 - 3999 KM: 530 EUR per deltager 610 EUR per deltager

4000 - 7999 KM: 820 EUR per deltager

8000 KM og mere: 1500 EUR per deltager

Rejsen – fast ratetilskud baseret på afstand
Den præcise rejseafstand har betydning for tilskuddet. 

Grøn rejseform – du rejser grønt når du: 
- tager bus, tog, færge eller anden form 

for kollektiv trafik.
- samkører med mindst én anden i bil 

(man skal være minimum 2 i bilen før 
det betegnes som grøn samkørsel). 

Da rejsetiden kan være længere, kan du 
også få tilskud til op til 2 rejsedage i hver 
ende af dit udenlandsophold.

Tjek rejsens nøjagtige længde i fugleflugt via denne Erasmus+ beregner: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Alle tilskud udregnes ud fra faste rater – og udbetales til højskolen. 
Det er op til højskolen og den ansatte, der skal afsted, at aftale nærmere om hvordan 
udgifterne afholdes. Afholder skolen fx alle udgifterne? Eller udbetaler skolen hele eller 
dele af tilskuddet til den ansatte?
FFD kræver ikke dokumentation for brugen af tilskuddet.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Rater for tilskud – 2

Modtagerland: Beløb per deltager 
per dag i EUR**

Gruppe 1:

Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, 
Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein

180

Gruppe 2:

Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, 
Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal

160

Gruppe 3:

Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech 
Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, 
Romania, Bulgaria, the Republic of North 
Macedonia, Serbia

140

*Dækker også rejsedage.
**Basissatsen tildeles indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag tildeles en sats 
på 70 % af basissatsen.

Tilskud til kursusgebyr: 
Der gives tilskud til et kursus, beregnet per dag, 
kurset varer:
• 80 Euro pr. dag, pr. deltager i max 10 dage. 
• Det giver et max tilskud til gebyr på 800 Euro.
• Der skal være min. 5 timers program, før det 

tæller som en dag.

[Er du i tvivl om hvad der er et kursus eller ej, har 
Erasmus+ skrevet denne guide: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-
standards-key-action-1]

Tilskud til kursusgebyr:
Individuelt tilskud per deltager til ophold (kost og logi)*: 

Søg FFD om orlov og vikardækning
Læs mere her: 

www.ffd.dk/hoejskolepaedagogik/puljemidler/orl
ov-med-fri-vikar

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1
http://www.ffd.dk/hoejskolepaedagogik/puljemidler/orlov-med-fri-vikar


Højskoler i mange europæiske lande: 
- Polen (20 skoler)
- Island (2 skoler)
- Estland 
- Letland 
- Litauen 
- Frankrig
- Ungarn
- Italien og 
- Grækenland
- Sverige har 155 højskoler: https://www.folkhogskola.nu/
- Norge har 85 højskoler: https://www.folkehogskole.no/
- Finland har 75 højskoler (mange svensktalende: 

https://en.kansanopistot.fi/

Besøg en højskole i udlandet

https://www.folkhogskola.nu/
https://www.folkehogskole.no/
https://en.kansanopistot.fi/


Læs mere på: 
ffd.dk/internationalt/erasmusplus

Kontakt

Daniel Aleksander Kern, 
udviklingskonsulent, FFD

M: (+45) 20270881   
@: dk@ffd.dk

https://ffd.dk/internationalt/erasmusplus
mailto:dk@ffd.dk
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