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Kvalitetsområde ELEVMOBILITET
Slutversion 1.0/13.11.2019
Elevmobilitet gör det möjligt för studenter att få internationell erfarenhet när de lämnar landet
Här är några exempel:
Arbetsbaserat lärande i företag utomlands
Studier i partnerskolor
Deltar i olika projekt
Kortvariga studiebesök

Kriterier

Exempel på indikatorer

Exempel på källor för bevisning

Tillhandahålla ramar och
principer för elevernas mobilitet

Gymnasieskolan har fastställt mål för elevernas mobilitet
och indikatorer för att mäta dess effekter

Strategi för internationella
aktiviteter

Ledningen på alla nivåer stöder elevernas mobilitet

Handlingsplan för internationella
aktiviteter

Elevmobilitet planeras enligt de strategiska målen för
gymnasieskolan
Elevers mobilitet är en del av läroplanerna
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Gymnasieskolan använder både extern och intern
finansiering för elevers mobilitet
Tillräckligt med resurser så som tid, finansiering och
personal har avsatts till genomförandet av elevernas
mobilitet
Hållbara utvecklingsmål beaktas i alla faser av elevernas
mobilitet

Att bygga och
Gymnasieskolan identifierar viktiga partnerskap för
upprätthålla hållbara partnerskap elevers rörlighet inom olika områden
Gymnasieskolan väljer partners enligt interna
strategiska kriterier som språk eller land eller på grund
av deras speciella expertis inom en eller flera
yrkesområden eller frågor
Elevers mobilitet bygger på ömsesidigt förtroende och
avtal
Uppgifter och ansvar mellan partner är tydligt fördelat

Memoranda of Understanding
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Deltagande av elever, personal
Elevernas behov, beredskap och förväntningar
och andra intressenter i elevernas identifieras och beaktas vid planering av studenternas
mobilitet
mobilitet
Elever och lärare deltar i planeringen av mobilitet

Implementering och utveckling
av elevernas mobilitet

Gymnasieskolan har en arbetsrutin för elevutbyte
elevutbyte utförs enligt gymnasieskolans plan för
mobilitet
Elevutbytets arbetsgång är transparent och möjliggör
jämlikhet bland studenter
Rutiner för elevmobilitet följer ECVET riktlinjer
Rutiner för elevmobilitet följer externa riktlinjer EU
kvalitet och gymnasieskolans riktlinjer
Lärandemålen utvärderas, valideras och erkänns
Gymnasieskolan förbereder elevernas och den
medföljande personalen för mobilitet

Gymnasieskolans riktlinjer för
elevutbyte
ECVET och Erasmus + riktlinjer
Säkerhetsplan
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Gymnasieskolan har en handlingsplan för säkerhet och
nödsituationer och deltagarna är bekanta med den
God praxis och erfarenheter från mobilitet sprids och
används i gymnasieskolan

Information och kommunikation
om elevernas rörlighet

Kommunikation mellan partner har planerats och är
regelbunden
Gymnasieskolan har en plan för att samla och
kommunicera erfarenheterna av elevernas mobilitet till
elever, personal och partners
Deltagarna rapporterar sin mobilitet enligt riktlinjerna
från gymnasieskolan
Erfarenheterna från mobiliteten dokumenteras och
bearbetas

Utvärdering av elevernas
mobilitet

Elevmobilitetsprocessen utvärderas i enlighet med
gymnasieskolans strategi och riktlinjer för
kvalitetsledning

Utvärderingsplan
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Gymnasieskolan utvärderar sin mobilitetsprocess
regelbundet
Utvärderingen omfattar elevers mobilitet,
inklusive rutiner, resultat samt nöjdhet hos elever och
stödpersonal
Alla som deltar i studenternas mobilitet deltar i
utvärderingen
Övervaka och förbättra
ramverket och principerna
för elevernas mobilitet

Feedback från elever, mottagande organisationer och
andra inblandade parter tillämpas på utvecklingen av
elevernas mobilitet
Gymnasieskolan utvecklar elevernas rörlighet i
samarbete med partners

Europeiska kommissionens stöd för produktion av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och
kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen i den.

