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"Sök mer EU-bidrag"  
Det är Margareta Ivarssons 
uppmaning till yrkesutbildare  
Utbildning och framtid. Det är två frågor som 
Glommenbon Margareta Ivarsson gillar att jobba med.  
Nyligen var hon på stipendieresa för att fördjupa sina 
kunskaper i yrkesutbildning. Med sig har hon ett 
budskap till halländska yrkesutbildare: Sök mer EU-
bidrag.  
Margareta Ivarsson har 
varit hemma i några dagar 
nu. Stipendieresan var 
hennes första tur till 
Bryssel. Men hon är 
resvan.  
     
   - Det är perfekt att bo 
här i Halland, tycker jag. 
Jag kan jobba hemma och 
samtidigt åka till Stockholm 
över dagen om jag 
behöver, säger hon.  
     
   I Brysselkursen, som var 
på fem dagar, deltog 
människor från en rad EU-
länder. Det ställde krav på 
Margareta Ivarssons språkkunskaper. Engelska, tyska 
och franska byttes om vartannat.  
     
   - Jag var ju där som enda svensk, säger hon.  
     
   Syftet med resan var att sprida kunskaper om hur 
yrkesarbetet fungerar i de olika EU-länderna. Det 
livslånga lärandet stod i centrum. Hon fick träffa 
representanter för utbildningsministerier, rektorer och 
företagare. Allt var väldigt givande, tycker hon.  
     
   - Bland annat gjorde vi intressanta studiebesök i 
Flandern.  
     
   Stipendiet fick Margareta Ivarsson från Europeiskt 
centrum för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop.  
     
   Och det är inte så konstigt att just hon fick det.  
     
   Margareta Ivarsson är nämligen knuten till den 
statliga myndigheten Internationella programkontoret 
som expert. Där bedömer hon EU-ansökningar som rör 
just yrkesutbildningar.  
     
   - Jag har jobbat med projekt i tio år. Så nu vet jag 
om ett projekt verkligen går att genomföra, eller om det 
bara är en snyggt skriven ansökan, säger hon.  
     
   Halländska organisationer ansöker sällan om EU-
bidrag. Allt för sällan, tycker Margareta Ivarsson.  
     
   - Vi svenskar är i allmänhet dåliga på att få hem EU-
pengar. Särskilt inom det jag tittar på. Och där finns 
mycket pengar, säger hon.  
     
   Hon kan själv se öppningar för Halland, inte minst på 
utbildningsområdet.  
     
   - En kvinna från polska inrikesministeriet frågade om 
vår koppling till jordbruksutbildningar. Då tänkte jag 

 
SKRID TILL VERKET. 
Margareta Ivarssons 
erfarenhet visar att allt för
få svenskar och 
hallänningar söker EU-
bidrag. Hon uppmanar fler
att skrida till verket.  
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spontant på Halland.  
     
   Margareta Ivarsson föreläser ofta, och är inblandad i 
flera projekt som rör utbildning och yrkeskompetens. 
Till exempel har hon handlett yrkesförare i pedagogik. 
Hon gillar att jobba med tidsbegränsade arbeten. Men 
hon har tre krav, som måste uppfyllas.  
     
   - Hjärnan ska ha kul. Sen ska det vara en 
samhällsnytta i det jag gör. Den tredje saken är att jag 
måste känna att jag lever som jag lär, säger hon.  
    
Kasper Holgers 
0346-290 78 redaktionen@hn.se 
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