Det kommunala
aktivitetsansvaret
– Vad innebär det?

Alla är välkomna att
höra av sig till oss!
Du som är ungdom och vill ha vårt stöd eller känner någon som
behöver oss. Skicka ett sms, ring eller maila oss så svarar vi så
fort vi kan!

Ungdomskraft arbetar utifrån skollagen som reglerar/
styr det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär
att vi löpande söker upp de ungdomar som ingår i
vår målgrupp. Det vill säga ungdomar på Gotland
som är mellan 16 och 20 år och som har avbrutit
sin gymnasieutbildning, eller aldrig börjat på något
program på gymnasiet plus de som behöver studera
klart innan de kan få en gymnasieexamen.
Vi söker upp de ungdomar som ingår i målgruppen.
Genom brev, sms, telefonsamtal, e-mail eller hembesök får vi kontakt.
Vi dokumenterar vad varje ungdom gör och om
andra myndighetsinsatser pågår. Vissa uppgifter
rapporteras till SCB (Statistiska centralbyrån), vi
rapporterar bara om ungdomen är kopplad till andra
myndigheter, inte vilken orsak eller vilka myndigheter.

FREDRIK ISAKSON
070-447 70 84
fredrik.isakson@gotland.se

CHRISTINA WENNÅS
076-947 84 54
christina.wennas@gotland.se

PIA BERGMAN
073-765 81 24
pia.bergman@gotland.se

EMMELIE LOOSTRÖM
070-083 23 94
emmelie.loostrom@gotland.se

Vi erbjuder vägledning, coachning och vissa former
av aktiviteter för de som önskar det.
Ungdomskraft arbetar motiverande och vägledande,
vi försöker se alla där de befinner sig och blicka
framåt.

BESÖKSADRESS:
Kompetenscentrum Gotland, Gesällgatan 7, 621 82 Visby
Aktualiseringsblankett och mer information hittar du på:

www.gotland.se/ungdomskraft

Kompetenscentrum Gotland
Telefon: 0498-26 90 00 vxl
Hemsida: www.gotland.se/ungdomskraft

UNGDOMSKRAFT
– en del av Kompetenscentrum Gotland

Komma i kontakt
med berörda
ungdomar

Ungdomskraft erbjuder:

Dokumentera

Kommunernas
aktivitetsansvar
för ungdomar

Erbjuda lämpliga
individuella
åtgärder

Skaffa
information
om
sysselsättning

Registrera
information

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar löper under hela året.

Ungdomskraft
Vi är ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret inom
Region Gotland. Vi finns till för ungdomar mellan 16 och 20 år
som har:
• avbrutit eller aldrig påbörjat ett nationellt program
på gymnasieskolan.

● VÄGLEDNING genom informationssamtal till flera
olika studie- och yrkesvägar samt information om
olika myndigheter och insatser som finns.
●	 
LOTSNING OCH PRAKTISK HJÄLP till olika
studieformer och sysselsättningar på Gotland.
● FRAMTIDSPLANERING med kartläggning av
förmågor, behov och möjligheter i nuläget som
kan leda till en ny plan.
●	 
MOTIVATIONSARBETE för att ge styrka och
verktyg så du kan nå dina mål.
● SAMVERKAN och stöd i kontakter med andra
myndigheter och nätverk, samtycke måste ges
innan vi tar sådana kontakter.

Hur kommer vi
i kontakt med varandra?
• Brev
• Telefon, sms
• Mail
• Hembesök
De vi inte får kontakt med åker vi hem till och knackar på hos.
Våra kontaktuppgifter finns på baksidan.

Vad händer när vi får kontakt?
Ungdomskrafts personal kan träffa dig där du är. Vi kan träffas
hemma hos dig eller på vårt kontor på Kompetenscentrum
Gotland. Kanske på skolan där du är inskriven eller vid andra
aktuella myndigheter.

• slutat gymnasiet utan att ha uppnått kraven för en
gymnasieexamen (har studiebevis).
Ungdomskraft ska söka upp och ha en aktiv kontakt med dessa
ungdomar och återkommande erbjuda stöd enligt 29 kap. 9 §
i skollagen.

”Vårt mål är att ha kontakt
med alla ungdomar som av olika skäl
inte fullföljer skolan.”

”Det är inte var och hur
som är viktigast utan att
vi får kontakt.”

