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Bra att veta! 
 
Här hittar du, i alfabetisk ordning, förklaringar till en del av de organisationer och 
begrepp som tas upp i materialet. Är det något annat du undrar över kring 
materialet är du mer än välkommen att kontakta den nationella arbetsgruppen för 
EGL (se nedan). 
 

Erasmus+ 
Erasmus+ är EUs stödprogram för utbildning, ungdom och sport. 
Mer info: https://www.mucf.se/erasmus-plus  
 
Erasmus+ kontor 
Nationella programkontor för Erasmus+ är de som förvaltar och fördelar Erasmus+ 
medel i respektive medlemsland. I Sverige är detta internationella avdelningen på 
MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhälles Frågor. Man är även 
ansvariga för EUs stödprogram Solidarity corps. 
Mer info: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-
agencies_sv  
 
Europarådet 
Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 
medlemsstater, bildad 1949 med säte i Strasbourg. Man har bland annat en lång 
tradition av att arbeta med ungdomsfrågor och har tagit fram en mängd skrifter och 
stödmaterial. Man driver även två European Youth Centers med en omfattande kurs 
och utbildningsverksamhet. 
Mer info: https://www.coe.int/sv/web/about-us  
 
Europe Goes Local 
Projektet Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level 
startade 2016 och drivs av Erasmus+ kontoren i EUs 27 medlemsstater tillsammans 
med bland annat European Youth Forum (https://www.youthforum.org/) och 
InterCity Youth (http://intercityyouth.eu/). Projektets huvudmål har varit att ta fram 
”A European Charter on Local Youth Work” och att stödja dess implementering. 
Man har också drivit en mängd konferenser, seminarier och studiebesök. 
Mer info: https://www.europegoeslocal.eu/about/    
 
European Youth Work Conventions 
Det har hållits tre European Youth Work Conventions, 2010, 2015 och 2020. De två 
första hölls i Belgien och den 2020 on-line från Bonn, Tyskland. På konventen har 
nationella delegationer från Europarådets medlemsländer (2020 tusen personer från 
47 länder) diskuterat hur ungdomsarbetet skall kunna stärkas och vidareutvecklas. 
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Varje konvent har lett till en deklaration som haft stor betydelse för utvecklingen av 
sektorn. 
Mer info: https://www.eywc2020.eu/en/convention/final-declaration/  
 
EUs ministerråd 
EUs ministerråd består av de ministrar som är ansvariga för olika sakfrågor. Handlar 
det till exempel om försvaret så är det medlemsländernas försvarsministrar som 
sitter i rådet. 2013 låg ungdomsfrågorna under utbildningsdepartementet och Jan 
Björklund (L) satt i ministerrådet. I dag ligger dessa frågor under 
kulturdepartementet. 
Mer info: http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/ministerradet/#  
 
Informellt och icke-formellt lärande 
Informellt lärande är lärande som sker oplanerat i vardagen genom att vi provar oss 
fram och lär oss hantera olika uppgifter och situationer. Här finns inga utbildare och 
ingen fast plan. Vad man lär sig beror på den kultur man vistas i och de situationer 
man ställs inför. Det kan handla om att lära sig att arbeta i Excel eller hur man hälsar 
på varandra i olika kulturer. 
Icke-formellt lärande är planerat lärande med någon form av lärstöd som sker 
utanför det formella utbildningssystemet. Det kan handla om ett seminarium om etik 
för fritidsledare, en DJ-kurs på fritidsgården eller ett projekt med syfte att unga skall 
utveckla sin samarbetsförmåga och förståelse för andra kulturer. Det kan alltså 
handla om både kunskaper, färdigheter och attityder. 
 
Improving Youth Work 
Improving Youth Work – Your guide to quality development är en handbok I 
kvalitetsutveckling av öppen ungdomsverksamhet publicerad av EU-kommissionen. 
Ladda ner den här: https://ec.europa.eu/youth/news/2017/improving-youth-work-
your-guide-quality-development_en  
 
KEKS 
KEKS är ett nätverk av kommunala förvaltningar som driver öppen 
ungdomsverksamhet. KEKS har gemensamma mål och ett gemensamt system för 
dokumentation och uppföljning. Utifrån detta driver man gemensam utveckling av 
kompetens, metoder och organisation. KEKS har medlemmar i Sverige, Finland och 
Slovenien och partners i flera länder. 
Mer info: http://www.keks.se/  
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Nationella arbetsgruppen för EGL 
Den nationella arbetsgruppen för EGL har till uppgift att stödja implementeringen a 
Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. 
Man är bland annat ansvariga för framtagandet av detta stödmaterial. Mer info: 
www.EGLsverige.eu  
 
RAY-nätverket 
RAY, Research-based analysis and monitoring of European youth programs, är ett 
öppet och självstyrande europeiskt forskarnätverk som följer upp och analyserar 
effekterna av de projekt som drivs inom ramen för Erasmus+.  
Mer info: https://www.researchyouth.net/  
 

 


