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Europeisk samarbeid 

 
Oslo VO Sinsen har helt fra opprettelsen av skolen i 2002 deltatt i ulikt europeisk 
samarbeid organisert under SiU - Senter for internasjonalisering i utdanningen. På 
deres nettsider gis det informasjon om ulike prosjektordninger. 
 
Nåværende prosjekter 

 Skolen deltar i perioden 2013-2015 i et Leonardo-prosjekt med utveksling av 
helsefagelever, Eurocare, der skolens elever har hatt 3-ukers praksis i Cordoba, 
Spania. 

 I perioden 2014 til 2016 deltar skolen i Nordplus prosjektet "Andetsprog i Norden" 
sammen med Danmark og Sverige. Fokusområdene er lesestrategier og 
begrepsforståelse. 

 Skolen søkte og fikk innvilget Erasmus+ mobilitetsmidler for perioden 2014 -2016 
tilsvarende 12 mobiliteter. Ansatte besøker eller deltar på kurs/seminar med 
hovedfokus på "Vurdering for læring". De har allerede deltatt på seminar om 
Thinking skills, refleksjonssamtaler/filosofiske samtaler som grunnlag for bedre 
læring, bruk av tenkekart for å strukturere opplæringen mm.  

 Vi har også søkt og fått innvilget Erasmus+ midler tilsvarende 22 mobiliteter for 
perioden 2015-17 der temaet er "Grunnleggende ferdigheter for voksne".  

 
Prosjektene er direkte knyttet opp mot skolens strategiske plan. Vi erfarer mange 
pedagogiske fordeler og stor inspirasjon gjennom denne type samarbeid. 
 
 
Historikk 
Oslo VO Sinsen har hovedsakelig deltatt i Life Long learning programmer og 
Grundtvig 2 prosjekter. Prosjektene har foregått i et samarbeid mellom ulike land i 
Europa. Det arbeides etter "Share best practice"- metoden, deling av metoder og 
opplæringsmodeller slik at deltakerne kan dra nytte av de ulike landenes erfaringer. 
Skolens prosjekter er alltid relatert til skolens strategiske plan og støtter opp om 
skolens strategiske mål på ulike felt. Prosjektene har gjennom årene bidratt til å gi 
utvidet perspektiv, inspirasjon og nytt blikk på voksenopplæring. Hvert prosjekt er 
også forankret i skolens ledelse, i tillegg er det 3-5 deltakere som utfører prosjekt-
arbeid i prosjektperioden.  
 
Denne ordningen ble endret i 2014 og nåværende ordning, kalt Erasmus+, videre-
fører det meste under andre navn hvor mobilitet og partnerskap er mest relevant. 
 
Oversikt over tidligere prosjekter: 
 G2: Empowerment of Marginalized Women 

http://www.siu.no/


 Best practice in counselling and validation, marginalized women entering and 
reentering labour market, 2003-05 
 Partners: Austria, Bulgary, Italy, Norway 
G2: PACT, Participatory Active Citizenship  
 Tools for Engagement in the Educative and Political Process, 2005-07 
 Partners: Scotland, Spain, Portugal, Denmark, Norway 
G1:  MIA: Mathematics in Action, 2005-07 
 Partners: Denmark, the Netherlands, Slovenia, Lithuania, Spain, Hungary, 
Norway. Coordinated by VOX -Norway  
G2: E-Pedagogy in Adult Education in Europe   (EPAEE), 2006-08 
 Partners: Cyprus, Sweden, Belgium, Latvia, Turkey, Norway  
G2: Recognizing Life Skills: Validation of Prior Learning 2006-08 
 Partners: The Netherlands, France, Austria, Lithuania, Norway 
G2: A Comparative Study of the Educational Experience of Non-National Adult 
Students, 2008-10  
 Partners: Sweden, Ireland, Norway 
G2: Diversonopoly– Intercultural board game and network, 2008-10 
 Partners: Austria, The Chech Republic,The United Kingdom, France, Greece, 
Norway 
G2: Creative rooms, 2010-12 
 Partners: Sweden, Denmark, Latvia, Greece, Belgium, Norway 
G2: Valorizing your potential- Making adult learning visible, 2011-13 
  Partners:  Germany (2 org), Sweden, Italy, Lithuania and Norway (2 org) 
Leonardo:  Student exchanges for assistant nurses, "Eurocare", 2014-16. Cooperate 
with Spain 
 
 
Studiebesøk/Studyvisits arrangert for 12-16 skoleledere fra hele Europa, en 
ukes seminar ved Oslo VO Sinsen. Temaer:  
April 2010: Adult education, flexibility for the future 
April 2011: Innovation and creativity in adult education 
April 2012: Adult education, Practices in Norway 
April 2013: AE: Validation of former learning and assessing progress and 
achievement 
Mars 2014: AE: Validation of former learning and improving learning outcome 
 
Denne ordningen er nå avviklet.  
 
Europeisk Språkpris fra SIU 2012 
Oslo VO Sinsen mottok den europeiske språkprisen, European Language Label for 
nyskapende prosjekt som har bidratt til å fremme læring av språk. I prosjektet 
"Creative rooms" hadde vi fokus på pedagogisk støttearbeid i skolens studieverksted/ 
bibliotek der blant annet seniorer/pensjonerte lærere bidro med språklæring. Skolen 
fikk diplom og kr. 50 000,-.  
 
Kursvirksomhet 
Rektor ved Oslo VO Sinsen har i samarbeid med SIU delt egne prosjekterfaringer på 
en god del seminarer/møter ulike steder i Norge gjennom årene.  
 
 

http://siu.no/

