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Återkoppling platsbesök inom Erasmus+ 

 
Projektets namn: Olympia 

Närvarande vid besöket på Tundalsskolan i Robertsfors var: 

För projektägaren deltog:  
Monica Bygdemark, lärare  
Stina Nilsson, lärare 

För Universitets- och högskolerådet deltog: 
Ahmed Ismail, handläggare 
Kerstin Claesson Callahan, handläggare 

Besöket genomfördes den 14 mars 2017 

Bakgrund 

Universitets- och högskolerådet (UHR) genomförde den 14 mars 2017 ett 
platsbesök (s.k. on-the-spot during action) hos Tundalsskolan i Robertsfors 
inom ramen för de kontroller som är föreskrivna inom Erasmus+ strategiska 
partnerskap. Syftet med besöket var att granska projektverksamheten och 
därigenom följa upp det genomförda arbetet. Granskningen gjordes i enlighet 
med Technical instructions for checks of grant beneficiaries med ändamålet att 
säkerställa kvaliteten i projektet, granska underlag och kontrollera att 
projektet och dess aktiviteter genomförts i enlighet med ansökan, kontrakt 
samt gällande riktlinjer för Erasmus+. 

Drygt två veckor före platsbesöket ägde rum fick kontaktperson Monica 
Bygdemark meddelande från UHR om att besöket skulle ske. Själva 
platsbesöket skedde i projektägarens lokaler i Robertsfors. 

Projektet syftar till att arbeta ämnesövergripande med elever från en årskull 
(åk. 7 2014) utifrån två aspekter kopplade till olympiska spelen, vilka kallas för 
Olympic spirit respektive My inspiration. I det första fallet fokuseras på 
faktakunskaper som anknyter till olympiska spelen (historia, politik, symboler 
etc.) medan det i andra fallet handlar om individuellt kvalitativa aspekter där 
eleverna bland annat arbetar med förståelse för andras förutsättningar och 
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eleverna får sätta upp individuella målsättningar. Projektet är uppdelat på tre 
teman, ett för varje läsår, vilka varit att man år 1 (2014-2015) utgått från 
begreppet medvetenhet (awareness), år 2 (2015-2016) utgått från begreppet 
ärlighet (fairness), och år 3 (2016-2017) utgått från begreppet engagemang 
(commitment) inom ramen för projektaktiviteterna. Projektet utvärderas 
kontinuerligt där man dels genomför utvärderingar efter genomförda 
aktiviteter, dels har en extern utvärderare benämnd Critical friend. 

 

Sammanfattning av besöket 

Besöket inleddes med att syfte, bakgrund och upplägget till besöket 
presenterades. Därefter gavs kontaktperson Monica Bygdemark tillfälle att 
presentera projektet och de aktiviteter som genomförts samt nuläget i 
projektet. Utifrån den i förväg skickade bilaga 1 som listar de dokument som 
ska kontrolleras gicks därefter alla budgetposterna igenom utifrån den årscykel 
som man valt att arbeta med i projektet där man för varje läsår, som nämnts 
ovan, har ett tema. Underlagen för de aktiviteter som genomförts 
kontrollerades i form av behörighets- och kvalitetskontroll. De budgetposter 
som var aktuella var projektledning och genomförande (Project management 
and implementation), transnationella projektmöten (Transnational project 
meetings), lärandeaktiviteter (mobiliteter - Learning, teaching & training 
activities) samt särskilda kostnader (exceptional costs). Projektet har inte 
aktiviteter eller budget kopplade till övriga budgetposter. I alla fall 
presenterades underlag motsvarande kraven i Artikel II.16.2.4 respektive 
II.16.4.3 i projektets kontrakt. 

För kontrollen av budgetposten projektledning och genomförande gav 
projektkoordinator en beskrivning av vad budgetposten används till samt och 
en beskrivning av projektet samt dess aktiviteter och administration. Inga 
anmärkningar fanns för denna del. Projektet har god administrativ ordning där 
dokumentation finns tillgängligt systematiserat och genomförda aktiviteter 
dokumenterats väl. Dock uppgavs vid besöket att man haft svårt att förstå 
rapporteringsverktyget Mobility Tool+ (MT+) även om man visserligen börjat 
fylla i genomförda aktiviteter i verktyget. Projektet arbetar förtjänstfullt med 
spridning på flera olika sätt. Detta inkluderar dels förankring lokalt inom skolan 
och föräldragrupper samt den politiska nivån där barn- och 
utbildningsnämnden inom kommunen briefas kontinuerligt om projektet, dels 
spridning genom lokalpress och att lokalbygden engageras. 

Gällande budgetposten transnationella projektmöten gjordes 
behörighetskontroll genom att alla närvarointyg för hittills genomförda möten 
granskades. Dessa fanns tillgängliga för det möte som hittills genomförts och 
innehöll alla nödvändiga uppgifter. Kvalitetskontrollen gjordes genom att 
kontaktperson presenterade upplägget för mötet och innehållet däri samt att 
minnesanteckningar och program kontrollerades. Inga anmärkningar finns 
gällande kvaliteten på mötet utan det verkar varit effektivt och till nytta för 
projektet. 
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Även för budgetposten lärandeaktiviteter (mobiliteter) gjordes 
behörighetskontroll genom att kontrollera närvarointyg för de hittills 
genomförda mobiliteterna (tre st.). Dessa fanns tillgängliga och innehöll alla 
nödvändiga uppgifter. Kvalitetskontroll av mobiliteterna gjordes genom att 
kontaktperson muntligt presenterade vardera mobilitet tillsammans med att 
skriftliga underlag i form av minnesanteckningar, program och schema 
framvisades och kontrollerades i tillägg till det som skapats vid mobiliteterna 
såsom en film som eleverna producerat under den första mobiliteten. Inga 
anmärkningar finns gällande kvaliteten av mobiliteterna utan dessa är väl 
genomförda med hög kvalitet. Alla mobiliteter har i intyg och intern 
dokumentation benämnts som Project meeting vilket ger för handen att det 
handlar om ett transnationellt projektmöte utifrån den uppdelning i aktiviteter 
som finns inom de budgetposter som är aktuella inom Erasmus+ strategiska 
partnerskap. Aktiviteterna benämnda Project meeting avser dock alltså 
mobiliteter och belastar budgetposten lärandeaktiviteter (mobiliteter).  

För särskilda kostnader kontrollerades fakturor för de kostnader som hittills 
genererats under budgetposten; tre till antalet avseende arvode till föreläsare, 
föreläsningslokal samt kostnader för filmvisning. Inga anmärkningar finns 
varken gällande fakturorna eller gällande kvaliteten i de produkter/tjänster 
som införskaffats inom budgetposten särskilda kostnader. Det framkom dock 
att projektet inte var medvetna om denna budgetposts krav på 25 % 
medfinansiering i enlighet med Artikel II.16.4.3 i kontraktet varför detta 
förklarades för projektet. Vidare upplystes projektet om 20 %-regeln gällande 
överföring mellan budgetposter (Artikel I.3.2 i kontraktet) för det fall det finns 
medel över inom budgetposten särskilda kostnader vilket projektet förklarade 
att de eventuellt kommer ha. 

Slutsatser 

De genomförda behörighetskontrollerna renderar inga anmärkningar. 
Nödvändiga underlag innehållandes tillräckliga uppgifter i enlighet med 
projektets kontrakt (Artikel II.16.2.4 respektive II.16.4.3) fanns tillgängliga. 
Kvalitetskontrollen har inte renderat några anmärkningar utan visar att 
projektet är väl fungerande och löper på enligt tidsplan. Det finns därför goda 
möjligheter att slutföra projektet och nå en god kvalitet och goda resultat. 

 

Förslag/rekommendationer 

I vissa fall finns en viss begreppsförvirring gällande vilka aktiviteter som är 
transnationella projektmöten och vilka som är mobiliteter. Eftersom reglerna 
skiljer sig åt liksom schablonen beroende på de två budgetposterna 
rekommenderas projektet att bekanta sig väl med regelverket och kraven kring 
budgetposter inför slutrapportering (Artikel II.16.2.4 respektive 16.4.3). Detta 
även för att klargöra kraven som ställs gällande medfinansiering inom 
budgetposten särskilda kostnader. 

Projektet rekommenderas att sätta sig in i rapporteringsverktyget MT+ för att 
inför slutrapportering hösten 2017 vara tillräckligt förberedda. Därigenom kan 
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man redan nu ta itu med eventuella frågor som kan uppkomma utifrån den 
obligatoriska hantering och rapportering av projektet i MT+. 

Som tidigare meddelats kan ni inom 30 dagar från mottagande av rapporten 
inkomma med eventuella kommentarer. UHR gör då en bedömning av om 
rapporten ska justeras och skickar därpå ut en uppdaterad slutgiltig rapport. 
Om inga kommentarer inkommer inom 30 dagar kommer rapporten i sin 
nuvarande form att skickas ut som slutgiltig rapport. 

Med vänlig hälsning, 
 
Ahmed Ismail 
Handläggare Universitets- och högskolerådet 
 


