
PROGRAMMET
Unga på väg

i EUROPA

Delta i vår 
Euroquiz och 
vinn priser 
varje dag!

Saco Studentmässor / 29 – 30 November 2012 



Torsdag 29 November 2012

Erasmus – studera i upp till ett år vid ett europeiskt universitet eller praktisera någonstans i Europa genom Erasmus. 
Studenter som har varit ute och europeiska studenter som är i Sverige berättar om sina upplevelser och erfarenheter.

Leonardo da Vinci – få arbetslivserfarenhet genom praktik i Europa. Elever från gymnasieskolans yrkesförberedande 
program berättar om sina erfarenheter från bl.a. Irland, Tyskland och Danmark. 

Comenius Assistenter - Blivande lärare eller nyutexaminerade lärare kan praktisera på en förskola eller skola i ett annat 
europeiskt land. Vi får höra assistenter berätta om sina erfarenheter från Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och Norge.

10.00 -10.20

Karl-Fredrik Ahlmark Studentambassadör för Erasmus 25-årsjubileum berättar om hur det är att studera och 
praktisera i Storbritannien, Belgien och Turkiet.

12.00 - 12.30 Scenframträdande. (Stora scenen)

11.00 -11.20

11.30 -11.50

10.30 -10.50

Vill du bo i ett annat land, lära dig ett nytt språk och samtidigt få erfarenhet av volontärarbete som du kan ha nytta av 
hela livet? Gör Europeisk Volontärtjänst (EVS)! EVS �nansieras med EU-pengar så det kostar ingenting för dig som 
volontär. Så kom och lyssna när ex-volontärer berättar om sina erfarenheter och hör hur även du kan ta dig iväg! 

12.00 -12.20

PROGRAMMET

Morgon

Alla projekt som presenteras har �nansierats av EU-program för utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och sysselsättning - Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius och Ung och aktiv. 
Alla evenemang/presentationer/debatter/seminarier är öppna för alla. 
Du behöver inte boka plats.
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Torsdag 29 November 2012

14.00 - 14.20 Seminarium med Karl-Fredrik Ahlmark, studentambassadör för Erasmus 25-årsjubileum, och 
Erasmusstudenter. Ta del av deras kunskaper och erfarenheter om Erasmusprogrammet. (Rum C8) 

Hitta ditt jobb i Europa - Eures hjälper dig på vägen! Upptäck Eures-portalen där du hittar lediga jobb, möjlighet att 
lägga ut ditt CV för europeiska arbetsgivare, information om att bo och arbeta utomlands och mycket mer. I Europa 
�nns ett nätverk med över 800 Eures-rådgivare, varav 60 i Sverige, och de är alla villiga att hjälpa dig. 

Comenius Elevmobilitet - Elever på grundskolans senare år och på gymnasiet kan studera mellan 3 -10 månader 
på en skola i ett annat land i Europa. Vi får höra  elever som varit i Spanien i 3 månader berätta om hur det var.

13.30 -13.50

14.00 -14.20

Leonardo da Vinci – få arbetslivserfarenhet genom praktik i Europa. Elever från gymnasieskolans yrkesförberedande 
program berättar om sina erfarenheter från bl.a. Irland, Tyskland och Danmark.

Erasmus – studera i upp till ett år vid ett europeiskt universitet eller praktisera någonstans i Europa genom Erasmus. 
Studenter som har varit ute och europeiska studenter som är i Sverige berättar om sina upplevelser och erfarenheter.

15.30 -15.50

16.00 -16.20

En introduktion till Europass – Hur man kan dokumentera sina kunskaper och erfarenheter från praktik i Europa. 
Information om Euroguidance ett nationellt resurscentrum som stöder vägledare i deras arbete att informera om 
möjligheter till studier och praktik utomlands. Syftet är att göra det enklare att studera och praktisera i andra EU-länder.

14.30 -14.50

15.00 -15.20

PROGRAMMET

Eftermiddag

Vill du bo i ett annat land, lära dig ett nytt språk och samtidigt få erfarenhet av volontärarbete som du kan ha nytta av 
hela livet? Gör Europeisk Volontärtjänst (EVS)! EVS �nansieras med EU-pengar så det kostar ingenting för dig som 
volontär. Så kom och lyssna när ex-volontärer berättar om sina erfarenheter och hör hur även du kan ta dig iväg! 
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Fredag 30 November 2012PROGRAMMET

Alla projekt som presenteras har �nansierats av EU-program för utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och sysselsättning - Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius och Ung och aktiv. 
Alla evenemang/presentationer/debatter/seminarier är öppna för alla. 
Du behöver inte boka plats.

Morgon

Erasmus – studera i upp till ett år vid ett europeiskt universitet eller praktisera någonstans i Europa genom Erasmus. 
Studenter som har varit ute och europeiska studenter som är i Sverige berättar om sina upplevelser och erfarenheter.

10.00 -10.20

Comenius Assistenter - Blivande lärare eller nyutexaminerade lärare kan praktisera på en förskola eller skola i ett annat 
europeiskt land. Vi får höra assistenter berätta om sina erfarenheter från Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och Norge. 

11.00 -11.20

Emelie Dammare “Unga på väg ambassadör” berättar om sina erfarenheter från utbildning och praktik i bl a Danmark. 
Emelie som är billackerare vann nyligen Yrkes-SM och kommer att representera Sverige vid nästa års Yrkes-VM i Leipzig.

Dina möjligheter i Europa! Kom och lär dig hur du gör Europeisk volontärtjänst och hittar information om hur du kan 
praktisera, plugga eller jobba i Europa. Eurodesk är ett nätverk som informerar unga om vilka möjligheter de har inom EU. 

11.30 -11.50

12.00 -12.20

Leonardo da Vinci – få arbetslivserfarenhet genom praktik i Europa. Elever från gymnasieskolans yrkesförberedande 
program berättar om sina erfarenheter från bl.a. Irland, Tyskland och Danmark. 

10.30 -10.50

Delta i ett internationellt ungdomsprojekt - förändra ditt liv! EU-programmet Ung och Aktiv i Europa ska ge ungdomar 
internationella erfarenheter. Du kan få pengar till ett eget projekt, vara med i ett ungdomsutbyte och jobba som volontär. 
Upptäck vad ungdomar upplevt i projekten, vad de har lärt sig och hur det har förändrat deras liv.

12.00 - 12.30  Vill du bo i ett annat land, lära dig ett nytt språk och samtidigt få erfarenhet av volontärarbete? Gör 
Europeisk volontärtjänst (EVS)! EVS �nansieras med EU-pengar så det kostar ingenting för volontärerna. Pepe Herrera från 
Solna Ungdomscafé berättar om hur EVS fungerar och om volontärprojekt de gör med organisationen Everything is 
Possible. (Stora scenen)

13.00 -13.20

Saco Studentmässor / 29 – 30 November 2012  



Fredag 30 November 2012

14.00 - 14.20 Seminarium med Emelie Dammare, ambassadör för Unga på väg, och Karl-Fredrik Ahlmark, 
studentambassadör för Erasmus 25-årsjubileum. De pratar om ungdomssatsningen Unga på väg och 
Erasmusprogrammet. (Rum C8)

Hitta ditt jobb i Europa - Eures hjälper dig på vägen! Upptäck Eures-portalen där du hittar lediga jobb, möjlighet att 
lägga ut ditt CV för europeiska arbetsgivare, information om att bo och arbeta utomlands och mycket mer. I Europa 
�nns ett nätverk med över 800 Eures-rådgivare, varav 60 i Sverige, och de är alla villiga att hjälpa dig.

Comenius Elevmobilitet - Elever på grundskolans senare år och på gymnasiet kan studera mellan 3-10 månader 
på en skola i ett annat land i Europa. Vi får höra  elever som varit i Spanien i 3 månader berätta om hur det var.

Leonardo da Vinci – få arbetslivserfarenhet genom praktik i Europa. Elever från gymnasieskolans yrkesförberedande 
program berättar om sina erfarenheter från bl.a. Irland, Tyskland och Danmark.

En introduktion till Europass – Hur man kan dokumentera sina kunskaper och erfarenheter från praktik i Europa. 
Information om Euroguidance ett nationellt resurscentrum som stöder vägledare i deras arbete att informera om 
möjligheter till studier och praktik utomlands. Syftet är att göra det enklare att studera och praktisera i andra EU-länder.

14.00 -14.20

14.30 -14.50

15.00 -15.20

PROGRAMMET

Eftermiddag

13.30 -13.50
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Unga på väg

Särskilda Evenemang / Saco Studentmässor 2012  

Torsdag 29 November Fredag 30 November 

Delta i vår 
Euroquiz och 
vinn priser 
varje dag!

Seminarium med Karl-Fredrik 
Ahlmark, studentambassadör för 
Erasmus 25-årsjubileum, och 
Erasmusstudenter. Ta del av deras 
kunskaper och erfarenheter om 
Erasmusprogrammet. 
(Rum C8)

Seminarium med Emelie 
Dammare, ambassadör för Unga 
på väg, och Karl-Fredrik Ahlmark, 
studentambassadör för Erasmus 
25-årsjubileum. De pratar om 
ungdomssatsningen Unga på 
väg och Erasmusprogrammet. 
(Rum C8) 

Scenframträdande.
(Stora scenen)

Vill du bo i ett annat land, lära dig 
ett nytt språk och samtidigt få 
erfarenhet av volontärarbete? Gör 
Europeisk volontärtjänst (EVS)! 
Pepe Herrera från Solna Ungdoms-
café berättar om hur EVS fungerar 
och om de volontärprojekt som 
genomförs i samarbete med 
organisationen Everything 
is Possible. 
(Stora scenen)

PROGRAMMET

12.00 -12.30

14.00 -14.20 

12.00 -12.30

14.00 -14.20 


