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Här kommer det andra nyhetsbrevet från
Ungdomskraft. Denna gång handlar det bland annat
om utredningsförslaget som ska styra upp statens
och kommuners ansvar för ungdomar som är
utanför gymnasieskolan och är under 20 år.
Från informationsansvar till aktivitetsansvar

Den 22 februari lämnade regeringens särskilda utredare AnnMarie Begler, generaldirektör vid Skolinspektionen, över
delbetänkandet ”Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett
förtydligat ansvar för stat och kommun” (SOU 2013:13).
Författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2014. Länk till utredningen.
Utredningen vill förtydliga kommunernas ansvar för ungdomar
som är utanför gymnasieskolan och är under 20 år och gå från
dagens informationsansvar till ett aktivitetsansvar. Kommuner
ska bli mer aktiva i sin uppsökande verksamhet såväl som i att
erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Om den
unge inte kan motiveras att återuppta sin utbildning ska
kommunen se till att den unge kommer i kontakt med
Arbetsförmedlingen. De allra yngsta ungdomarna föreslås få
ersättning för att delta i arbetsmarknadspolitiska program.
Åldern för att få utvecklingsersättning ska sänkas från 18 till
16 år. Så är det tänkt. Utredningen ställer också krav på
skriftlig dokumentation, lokala register och att nationell
statistikinsamling kring den målgrupp som är berörd.

Gotland är förberett

Vad betyder nu detta för oss på Gotland? Vi har cirka 25-30
ungdomar per årskull på Gotland som inte arbetar eller
studerar och som saknar förmåga och motivation till det.
Genom arbetet inom Ungdomskraft är vi väl förberedda för
det som komma skall och vi välkomnar förslagen. Det finns
exempel på samverkansprojekt för ungas etablering på
arbetsmarknaden, med insatser för ungdomar från 16 år – till
exempel Unga In med Arbetsförmedlingen som huvudman.
Och det fungerar väl, har det visat sig.
Vad vi behöver göra nu är att utveckla en strukturerad
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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.

heldagsverksamhet, i nära samarbete med socialtjänsten och
barn- och ungdomspsykiatrin, som ny ingång för de ungdomar
som har mycket stora svårigheter att ta sig vidare till studier
och arbete: med en komplex livssituation, olika typer av
sociala problem och skolmisslyckanden bakom sig. Det handlar
om att tillsammans använda våra olika kompetenser i arbetet
med att träna ungdomarna i vardagliga saker som att vakna i
god tid innan skola eller praktik, äta frukost osv. Vi behöver
också utveckla en gemensam organisation för arbetsträning,
arbetsprövning och sysselsättning tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kompetensutveckling viktig

Ungdomskraft har inlett ett samarbete som vi hoppas ska leda
till färre skolmisslyckanden. Fokus ligger på kompetensutveckling. Genom ett projekt som drivs av Hansa Utbildning
ska personal som möter elever och vårdnadshavare med
neuropsykiatriska funktionshinder kompetensutvecklas. Bland
annat få reda på mer om vad neuropsykiatriska funktionshinder innebär, hur man bemöter personer med diagnoser
inom autismspektrumområdet (ADHD, aspergers m.fl) där
bland annat minnesförmågan, koncentrationsförmågan,
förmågan att processa information och ta initiativ är nedsatt.
Inledningsvis ska skolpersonal upp till och med årskurs 6 få
utbildning på området. Det planeras även för en två dagar
lång skolledarutbildning till hösten 2013. Gymnasieskolorna
har en samordningsgrupp som träffas varje vecka för att
samordna arbetet med ungdomar som är på väg till och från
olika gymnasieprogram eller på väg att avbryta utbildning. I
höst startar ett arbete genom BarnSam - samordningsgruppen
för barn och ungdomsfrågor på Gotland – för att hitta
gemensamma rutiner och metoder i det nödvändiga
samarbetet mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Träffa oss under Almedalsveckan

Som vi berättade i vårt förra nyhetsbrev, samarbetar vi med
flera andra projekt både på hemmaplan och utomlands. Vi
börjat använda en modell för att lära av andras verksamheter
och arbetssätt kallad ”projectshadowing” (skuggning).
Ungdomskrafts personal har ”skuggat” i
Ludvika/Smedjebacken och Hamburg. Tanken är att vi – de
projekt som samarbetar - tillsammans ska skriva en rapport
med exempel på arbete med ungdomar som står utanför
samhället som slagit väl ut. Under kommande Almedalsveckan
den 30 juni till 7 juli genomför vi tillsammans med andra ett
seminarium om ”drop-out” (skolavhoppare) och om vårt
transnationella samarbete. Välkommen att träffa oss då!

Ungdomskraft
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
621 82 Visby
Hemsida www.gotland.se/ungdomskraft

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.

