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Just nu läser du Ungdomskrafts första nyhetsbrev.
Vi planerar för en utgivning på fyra nummer per år.
Denna gång handlar det om vad vi hittills har
uppnått i projektet: hur det går för våra deltagare,
vilka erfarenheter vi har gjort och de brister som vi
stött på under arbetets gång.
Nu har vi kommit drygt halvvägs in i projekttiden för
Ungdomskraft, som startade hösten 2011 och pågår fram till
2014. En målsättning med projektet är att skapa en hållbar
modell för det kommunala uppföljnings- och
informationsansvaret – det ansvar alla kommuner har: att
hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte
går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta
med. Vilka ungdomar som kan vara aktuella för
informationsansvaret återfinns i olika register. Bland annat KIR
– kommun- och invånarregistret. Vi samkör uppgifter från
detta mot gymnasieskolornas elevregister Extens, för att hitta
några av ”våra” potentiella ungdomar: skolavhopparna. På
detta område är vi duktiga om man jämför med andra
kommuner.

Så här har det gått

Vi har haft 50 deltagare i projektet under 2012. Målgruppen
för projektet utgörs av ungdomar som hoppat av sina
gymnasiestudier eller inte är behöriga till gymnasiet,
ungdomar som saknar motivation och isolerar sig hemma, har
psykosocial problematik, funktionshinder, lider av psykisk
ohälsa och neuropsykiatrisk problematik, har
inlärningssvårigheter eller intellektuella funktionshinder. Kort
sagt: ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället.
Vi arbetar enligt en arbetsmodell med nära stöd, kartläggning
och vägledning. Vi utgår från en individuell planering för varje
deltagare. Efter en kartläggning av deltagarnas styrkor,
svårigheter, behov och önskemål görs en individuell
handlingsplan. Den leder fram mot att bygga upp en relation
och ett förtroende, ett fungerande nätverk kring den ungdom
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Ungdomskraft finns till för
ungdomar i åldern 16-24 år
som inte går på gymnasiet eller
som hoppat av skolan i förtid.
Då är det svårt att få ett jobb
eller en praktikplats. Har man
inget att göra om dagarna
riskerar man att bli passiv och
hamna utanför samhället.
Teamet bakom Ungdomskraft
ger extra stöd och hjälp med
att komma igång genom att
erbjuda olika aktiviteter utifrån
deltagarnas förmåga och
intressen. Målet är fortsatta
studier, praktik eller arbete.
Vi träffas i Visby på
Ungdomens hus/Fenix på
Norra Hansegatan 6B i Visby
(två trappor upp) eller hos
Komvux på Gesällgatan 7 i
Visby, sal 30.

vi arbetar med, vägledning och nära stöd mot utbildning eller
arbetsmarknaden.
För närvarande arbetar fem heltidsanställda (en studie- och
yrkesvägledare, tre socionomer, en elevuppföljare) och tre
deltidsanställda (projektledare, koordinator och en pedagog i
läs- och skrivverkstan) i projektet. Arbetsgruppen träffas varje
vecka för att diskutera gemensamma frågor, få en
lägesrapport och lära oss av varandra. Under 2012 har vi fått
handledning av Previa kring grupprocesser och roller samt
handledning av företaget Magelungen kring
hemmasittarprogrammet - en manualbaserad behandling för
barn och unga som är skolfrånvarande.
Flertalet av våra deltagare har stora svårigheter och därför
också stora behov av stöd och åtgärder och många kommer
att behöva det nära stödet under flera år framåt. Vid
projektstarten 2011 räknade vi med att ha ungefär 60-70
deltagare under projekttiden. Vi ser nu att behovet är större
och att det handlar om närmare 100 ungdomar.
Det genomförda uppföljnings- och informationsansvaret
resulterade i att 17 ungdomar ville ha kontakt med oss i
Ungdomskraft. Av dessa är nio nu inskrivna på
Arbetsförmedlingen, fyra deltar i projektet och fyra har gått
vidare till annan verksamhet.
Under 2012 har 17 av våra 50 deltagare gått vidare till andra
verksamheter, studier eller sysselsättning inom daglig
verksamhet, skrivits in på Arbetsförmedlingen eller flyttat till
annan kommun. En av våra ungdomar har från april månad
fått en lärlingsanställning hos ett måleriföretag. Vid årsskiftet
hade vi en kö på fem ungdomar som vi startat en
gruppverksamhet för fyra dagar i veckan.

Brister vi ser

En av de genomgående brister som vi stött på under
projekttiden är att det saknas ett helhetsgrepp inom Region
Gotland kring våra deltagare och deras behov och att det är
svårt att finna lämpliga aktörer att lämna över till efter att vi
genomfört vårt arbete med kartläggning, stöd och vägledning.
De senaste årens besparingar inom Region Gotland har
medfört att verksamheter som har ansvar för att stödja den
målgrupp projektet arbetar med, avgränsat sina
arbetsuppgifter. Gapet mellan regionens olika verksamheter
ökar för varje år. För att klara studier eller inträde på
arbetsmarknaden krävs en stor egen förmåga och vilja vilket
våra deltagare saknar och som projektet och övriga
verksamheter i Region Gotland måste hjälpa dem att uppnå.
Att klara av att komma till ett bokat möte kan vara ett av
hindren på vägen. Därför behöver en särskild process
genomföras kring ungdomar med ”hemmasittarproblematik”.

Vi arbetar över gränserna

Ungdomskraft har under det gångna året arbetat aktivt med
att komma i kontakt med andra liknande projekt för att utbyta

Huvudman för projektet, som
genomförs med stöd från
Europeiska socialfonden, är
gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Målsättningen är att genom
samverkan skapa en hållbar
modell för det kommunala
uppföljnings- och
informationsansvaret, som är
reglerat i skollagen.

erfarenheter, samarbeta och utveckla metoder. Det finns ett
antal projekt som också är finansierade av Europeiska Sociala
fonden, både i Sverige och utomlands, som arbetar med unga
människor som på grund av olika omständigheter och
förutsättningar riskerar ett liv i passivitet och utanförskap. I
dag har vi ett väl fungerande samarbete med projekten ”Unga
In” i Stockholm, ”Job Ready” i Göteborg, ”KomBack” i
Vetlanda och ”Vägval Framtid” i Smedjebacken. Tillsammans
med några andra projekt arbetar vi bland annat med att ta
fram en enkel nätbaserad modell för att göra socioekonomiska
bokslut – en redovisning av samhällets kostnader för personer
som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap jämfört
med samhällets kostnader när de är aktiva i någon typ av
verksamhet. Den beräknas vara klar till hösten 2013.
Genom projektkoordinatorn Anders Weiborg har Ungdomskraft
etablerat kontakt och samarbete med projekt i Tyskland, Polen
och Lettland. För närvarande planeras gemensamma
aktiviteter och seminarier under kommande Almedalsveckan
och att personal från olika projekt skall besöka varandra för
att närmare få kunskap om arbetsmetoder och andra insatser
som motiverar och stärker ungdomarna att själva ta makten
över sitt liv och sin framtidsplanering. Insatser som syftar till
fortsatta studier eller arbete. Genom samarbete kan vi samla
och sprida goda exempel, utbyta erfarenheter och tillsammans
utveckla nya strategier för att motverka avhopp och
utanförskap bland ungdomar.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
621 82 Visby
Hemsida www.gotland.se/ungdomskraft

