STRATEGISK PLAN FÖR
INTERNATIONELL SAMVERKAN
2015 - 2018
Bakgrund
Allt fler människor studerar, arbetar, reser och bor i andra länder, företag är
globaliserade och internationalisering är en del av samhällets utveckling. Det är
därför viktigt att integrera det internationella perspektivet i vårt arbete. Det
innebär att vi ständigt måste utveckla oss själva och vår egen organisation. Det
gäller särskilt gentemot de gemensamma mål och strategier som sätts inom EU
rörande kunskap och kompetens och rörlighet. Hälsinglands utbildningsförbund
arbetar aktivt med omvärldsbevakning och vikten att ta tillvara kunskap från
olika håll i världen med det europeiska samarbetet i fokus.
Våra utmaningar delas med andra i Europa och genom ett aktivt samarbete kan
vi ta del av erfarenheter och kunskap som är nyttig för vår gemensamma
utveckling. Att arbeta med ett internationellt perspektiv ger också nya
erfarenheter och kunskaper för anställda och förtroendevalda och gör förbundet
till en attraktiv arbetsgivare. Hälsinglands utbildningsförbund har redan i dag ett
stort antal nätverk för samverkan, men behöver ständigt utveckla nya i takt med
all utveckling som sker.

Syfte
Syftet med Hälsinglands utbildningsförbunds internationella arbete är
•

att bidra till att uppnå de strategiska mål som är uppsatta för perioden
2015 - 2018.

•

att det internationella arbetet ses som ett verktyg för
verksamhetsutveckling.

•

att bidra till att utveckla förbundet genom att tillvarata och utbyta
erfarenheter, utveckla nya arbetsformer och metoder och möjliggöra
elev- och medarbetarutbyten tillsammans med utbildningsorganisationer
i Europa och övriga världen.

Mål
•

Projektinitiativ med internationella partners ska tas och Hälsinglands
Utbildningsförbund ska tillvarata möjligheten att söka finansiering från
EU:s fonder och program inom programperioden 2014 – 2020, alternativt
genom andra likartade finansieringsvägar.

•

Internationella aktiviteter ska genomföras, detta genom exempelvis
deltagande i europeiska nätverk, konferenser, utbyten och projekt.

•

Hälsinglands utbildningsförbunds omvärldsbevakning ska inkludera det
internationella perspektivet.

•

Att vidmakthålla och utveckla rollen som nationellt samordningscentrum
inom Unesco/Unevoc.

•

Att det planerade internationella arbetet bedrivs inom verksamhetens
ekonomiska ram

UNESCO/UNEVOC
Hälsinglands utbildningsförbund är via CFL och Region Gävleborg ett nationellt
samordningscentrum i Sverige för nätverket UNESCO/UNEVOC.
Unesco/Unevoc är FN:s satsning på samarbete inom yrkesutbildning med ett
nord-syd perspektiv och består av ca 300 centra i FNs medlemsländer.
Utbildningsdepartementet ansvarar för det nationella Unesco rådet och är
huvudman även för Unesco/Unevoc.

