
Nyhetsbrev

Nu drar vårterminen igång och här kommer 
vårt nyhetsbrev med kul möjligheter för din 
skola och klass! 

Ungdomens år
2022 har utsetts till Europaåret för Undomar. 
Var sjätte person i EU i mellan 15 och 29 år. 
Målet är att inkludera ungdomar och deras 
hjärtefrågor i politiken och organisera 
aktivitetsprogram över hela EU. 
På parlamentets begäran kommer särskilt 
fokus läggas på ungdomar med sämre förut-
sättningar eller med psykiska hälsoproblem. 
På europeiska ungdomsportalen finns mer 
information om ungas möjligheter inom EU. 

Boka ett besök
Trots pandemin hoppas 
vi kunna ses under 2022 
- digitalt eller fysiskt - 
och ser fram emot att få 
komma till er och prata 
om EU-frågor. Vi lägger 
upp programmet 
tillsammans eller så väljer ni ett redan 
färdigt upplägg. Du är varmt välkommen att 
kontakta mig om du har tankar eller frågor. 
Jag bollar gärna projektidéer och planerar 
aktiviteter ihop. Vi hörs 2022!

Varma hälsningar
Kajsa Urge
Projektledare Europa Direkt Sjuhärad

Nya finansieringsmöjligheter och studiebesök 
både fysiskt och digitalt!
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Ny finansiering för skolor
EU-kommissionen lanserar ny finansierings-
möjlighet för att förbättra undervisningen om EU. 
Ansökan är öppen för skolor, nätverk av skolor och 
yrkesutbildningsanordnare. 
Intresserade organisationer kan ansöka om bidrag 
på upp till 30 000 € under en treårsperiod. 
Sista ansökningsdag är 1 mars 2022.

För att ta del av finansieringen ska skolor och 
yrkesutbildningsanordnare anordna undervisning i 
ett eller flera ämnen med EU-anknytning (värden, 
historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald m.m.). 
Undervisningen ska bedrivas under läsåret och kan bland annat omfatta projekt-
veckor och studiebesök. Utbildningsanordnarna kan utforma undervisningen själva 
eller med hjälp av lärosäten, organisationer eller föreningar. 

För mer information, se här: erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2650
eller kontakta Europa Direkt Sjuhärad så hjälper vi till med ansökan!



Kontakta Europa Direkt Sjuhärad!
Mail: europadirekt@bollebygd.se

Facebook och instagram: @europadirekt7
www.bollebygd.se/europadirekt

Läget?

Vad behöver du för material? 
Europa Direkt Sjuhärad kan bidra med undervisningsmaterial 

till din skola. Vi har massor av broschyrer, foldrar, spel och 
mycket mer som tagits fram av EU eller andra parter såsom 

Sveriges Riksdag och olika myndigheter. Vi kan också hjälpa 
till om du vill beställa material från EU:s elev- och lärarhörna. 

I slutet av året kommer exempelvis 
en kort guide om Euro och nya kartor över EU. 

Skicka ett mail till oss och berätta vad du behöver!

EU på schemat - vi kommer till er!
Visste du att du kan boka in Europa Direkt Sjuhärad till din klass? Då kommer vi till 
er och pratar EU! Antingen utifrån ett specifikt ämne eller tema som ni för tillfället 
arbetar med, eller om EU mer generellt. Ämnen så som hållbarhet, handel och de-
mokrati har varit populära för skolklasser men vi syr gärna ett program som passar 
just er. Föreläsning och workshop håller vi vanligtvis på 1.5 eller 3 timmar men kan 
också arrangera längre projekt eller heldagsarrangemang tillsammans med er!

Förslag på upplägg hittar du på vår hemsida www.bollebygd.se/europadirekt 
eller kontakta oss så planerar vi en givande träff tillsammans. 

Inled året med ett digitalt besök på Europahuset 
På Europahuset anordnas studiebesök för allmänheten och unga studenter från 
hela Sverige för att sprida inspiration och kunskap om EU, liksom om Sveriges roll 
inom EU. Studiebesöken pågår under en timme och består av en fördjupande pre-
sentation om EU följd av en frågestund och diskussion med en eller flera tjänsteper-
soner som arbetar med EU-frågor dagligen. 

Skicka ett mail till europahuset-sverige@ec.europa.eu för att boka studiebesöket 
och bifoga information om vilka ni är samt vilken skola och årskurs, myndighet eller 
annan organisation ni representerar. Föreslå 3 olika besöksdatum som passar er 
digitalt. Bifoga kontaktuppgifter: Namn, mejladress och telefonnummer.


