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Strategisk plan för internationell samverkan
Denna planering redovisar målen för den internationella samverkan som sker inom
ramen för Hälsingeutbildnings ekonomiska förening (HUTB). Detta samordnas med
de mål och strategier för EU som beskrivs i dokumenten EU 2020 och ET 2020.
Denna samordning är att betrakta som en arbetsplan och är därmed öppen för
kontinuerlig återkoppling och utveckling.
Strategisk plan för samordning mellan HUTB och ET 2020/EU 2020:








HUTB ska samverka med lärosäten inom EU och vidareutveckla det flexibla
lärandet.
HUTBs verksamhet ska präglas av ett livslångt lärandeperspektiv.
HUTB ska verka för mobilitet.
Utbildningen ska vara attraktiv och baserad på individuell efterfrågan.
HUTB ska erbjuda alla nivåer av lärande och styras av de behov som finns.
HUTB ska verka för att utbildningarna präglas av kreativitet,
innovationsförmåga och ett entreprenöriellt lärande.
Utbildning ska erbjudas i samverkan med företag och organisationer.

Syftet med HUTBs verksamhet beskrivs i dess stadgar:





Vara en organisatorisk och ekonomisk plattform för kommunalt samarbete
kring utbildningsfrågor samt forskning och utveckling (FoU) i Hälsingland.
Främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla lämpliga
tjänster såsom marknadsföring, information och uppvaktningar på regional,
central och internationell nivå.
Ansvara för samarbetsprojekt inom lärande och utveckling.
Delta som part i nationella och internationella sammanslutningar och projekt
som främjar föreningens syften och medlemmarnas intressen.

ET 2020 mål



Förverkliga livslångt lärande och rörlighet – komma vidare med
genomförandet av strategier för livslångt lärande, utarbetandet av nationella
kvalifikationsramar kopplade till den europeiska ramen för kvalifikationer samt
flexiblare utbildningsvägar. Rörligheten bör utvidgas och den europeiska
kvalitetsstadgan för rörlighet bör tillämpas.



Förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet – alla medborgare ska kunna
tillgodogöra sig nyckelkompetenser och alla utbildningsnivåer måste göras
mer attraktiva och effektiva.



Främja lika möjligheter för alla, social sammanhållning och aktivt
medborgarskap – utbildningen bör göra det möjligt för alla medborgare att
tillägna sig och utveckla de färdigheter som behövs för deras anställbarhet
samt främja fortbildning, aktivt medborgarskap och interkulturell dialog.
Utbildningsmässigt ogynnsamma situationer bör hanteras genom
tillhandahållandet av högkvalitativ grundskoleverksamhet för alla.



Öka kreativiteten och innovationsförmågan, inklusive företagarandan, på alla
utbildningsnivåer – alla medborgare bör stimuleras att tillägna sig
övergripande kompetenser och en välfungerande kunskapstriangel (utbildning,
forskning och innovation) bör säkerställas. Samarbeten mellan företag och
utbildningsinstitut samt bredare utbildningsgemenskaper med representanter
för det civila samhället och andra intressenter, bör främjas.

EU 2020 mål
1. Sysselsättning


75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.

2. FoU


3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.

3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning



Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med
30 %, om förhållandena är gynnsamma).
20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.



Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.

4. Utbildning



Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %.
Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.

5. Kamp mot fattigdom och social utestängning
Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning
ska ha minskat med minst 20 miljoner.

