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Slussen in
Skolan
SYV

Uppsökande
verksamhet

KAA gör undersökande
kartläggning:
- Studiebakgrund
- Individuella förutsättningar
- Intresse
- Målsättningar
- Dokumenterade svårigheter
- Hälsa
- Individens önskemål

Vårdnadshavare
Omsorgen

Samråd med
vård

Samråd
Med Skolan

Samråd
med AME/FS

KAA
Kartläggning

Hälsospår

Studiespår

• Kartläggning/planering
• Samtalsstöd
• Självledarskap
• Fysiska aktiviteter
• Coachning
• Socialinteraktion
• Samverkan andra aktörer så som sjukvården

•Studier hel/deltid (KAA / Skolan)
•-Studievägledning (SYV)
•Studieteknik
•Få en positiv syn på sig själv i relation till studier och
bli stärkt i sin framtidstro
•Coachning
•Kombination med praktik/anställning AME (AME)
•-Insatser i planeringsveckan (AME)
•AF- Vad kan dom erbjuda en ungdom i ett studiespår?

Jobbspår

• Praktik/ungdomsanställning (kommunalt/privat)
(AME)
• Kombinera med studier deltid (KAA)
• Insatser igenom AF? Vad kan dom bistå med
här?
• Studiebesök
• Coachning
• Studievägledning
• Insatser i planeringsveckan? (AME)

Målsättning
-Studiespår
-Jobbspår
-Psykisk hälsa

Målsättning
Gymnasiebehörighet/examen
Slutbetyg grundskolan
Yrkesutbildning
Komvux
Folkhögskola
Arbete

Målsättning
- Arbete
- Återgå till studier

Kriterier/anpassad för:
Hälsospår

Studiespår

Jobbspår

• Psykisk ohälsa
• Fysiska ohälsa
• Problematisk skolfrånvaro/närvaro

• Ej godkänd gymnasieexamen
• Ej behörig för gymnasiestudier
• Problematisk skolfrånvaro/närvaro
• Önskan, och/eller vilja till studier

• Bryta mönster, praktisk
sysselsättning
• Motivationsskapande
• Klarar rutiner och ansvar
• Skaffa arbetslivserfarenhet
• Skapa riktning, nyfikenhet på yrken
• Studiefrämjande på längre sikt

Ansvarig kontaktperson

Hälsospår

Helena Johansson, Therese Lindberg

KAA huvudaktör
För ungdomar som i första hand behöver stöd
med fysiskt och psykiskt mående.

Inkluderar:
-Samtalsstöd
- coachning
- Fysisk aktivitet
- Kartläggning/plane
ring
- Självledarskap
- Socialinteraktion

-

-

Kompletterande
aktörer:
-Sjukvården
Försäkringskassa
n
Omsorgen
Skola
Vårdnadshavare

Insatserna
förbereder för
studie/
arbetsspår

Studiespår (KAA, AME, SYV, AF)

Förberedande mot examen eller återgång i studier
Aktivitet i KAA
Studier på hel eller deltid
- Coachning
- Studieteknik och struktur
- Stärka självkänslan och självförtroendet
- Miljöombyte
Studier på
grund/gymnasie
nivå

[Studie- och yrkesvägledning]

Information om studier utifrån ungdomars intresse och
förutsättningar

Möjliga insatser via AME
- Praktik, ungdomsjobb, feriepraktik, inslag ur planeringsveckan
- Kan genomföras på deltid enligt ÖK i kombination med studier
- Möjliga insatser ifrån AF?

Ansvarig kontaktperson
AME
[Andreas Ljungström & Christoffer
Carlström

Insatserna förbereder
för studier vid

Vuxenutbildninge
n,
yrkesutbildning,
gymnasiet,
folkhögskola och
Komvux.

Arbetsspår

Ansvarig kontaktperson

Förberedande mot arbete eller studier

[Andreas Ljungström & Christoffer
Carlström

Huvudaktivitet i KAA i samarbete med AME
Anställning / praktik /feriepraktik, studiebesök
- Praktik, ungdomsjobb, feriepraktik, inslag ur
planeringsveckan
- Hel/deltid. Kan kombineras med studier eller andra
kompetenshöjande insatser
- Möjliga insatser ifrån AF? Praktik på ett privat företag?
Studier på
grund/gymnasie
nivå

[Studie- och yrkesvägledning]

Information om studier utifrån ungdomars intresse och
förutsättningar

Insats parallellt i KAA
(Coachning, vägledning, empowerment, studiehjälp, deltid
)
[*deltagarna måste uppfylla kravet för yrkessvenska]

Insatserna förbereder för
anställning hos följande

Omsorgsförvaltnin
gen Skara kommun
Timanställning,
sommaranställning

Insatserna förbereder för
studier på

gymnasiet,
folkhögskola,
komvux,
yrkesutbildning.

Ansvarsfördelning process
• KAA är ansvarig för uppsökande verksamhet och bär huvudansvaret för
processen.
• KAA kartlägger ungdomarna och slussar in dem i de olika spåren
• KAA skickar/remitterar ungdomar till lämpliga insatser, exempelvis AF, AME mm.
• Vid en placering i kommunen träffar ansvarig på AME den aktuella personen för
en kort intervju. Sedan bokas ett studiebesök på arbetsplatsen där tider,
arbetsuppgifter och period bestäms.
• Under placeringsperioden har KAA kontinuerliga uppföljningar med personen,
medan AME ansvarar för uppföljning på arbetsplatsen.
• Avtal om praktik eller ungdomsjobb skrivs av ansvarig på AME, och eventuella
tidrapporter och löneutbetalningar sker via AME.
• Efter avslutad insats är KAA ansvarig för att bestämma nästa steg i ungdomens
utveckling.

Kommunikationsvägar
• När KAA uppmärksammar ett behov hos en individ som inte
kan tillgodoses inom den egna verksamheten tar KAA
kontakt med Arbetsförmedlingen eller rekryterare på AME
för att diskutera lämplig insats och önskvärt utfall för att föra
ungdomen vidare i sin process.
• Ansvarig för insatsen får då göra en bedömning utifrån
rådande läge om önskemålet är möjligt eller lämpligt.
• Om behovet finns att föra diskussioner kring ärendet under
en planering/placering kan kontakt initieras ifrån KAA,
AME eller AF.

