ÖVERENSKOMMELSE
mellan Arbetsförmedlingen och
Katrineholms kommun
om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten

Överenskommelse

ÖVERENSKOMMELSE



Parter
Katrineholms kommun, organisationsnummer: 212000-0340
Arbetsförmedlingen Katrineholm/Flen/Vingåker: 202100-2114

Syfte
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt
minska ungas arbetslöshet.

Mål
Att genom förebyggande åtgärder ska 90 % av de elever som går ut gymnasiet
senast år 2018 göra det med en gymnasieexamen (mot 87,6 % år 2014).
Att minska den totala ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun till
riksgenomsnittet senast år 2020.

Målgrupp (bilaga 1)
Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som
är undersysselsatta.
Antal i åldern 16 - 24 år är 390 ungdomar.
Varav antal i åldern 16 - 19 år är 90 ungdomar.

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
De aktiviteter som görs och den samverkan som finns för våra ungdomar utanför
arbetsmarknaden utgår främst från Friggagatan 5 i Katrineholm.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
En gemensam samverkanskarta har tagits fram och här redovisas även
utvecklingsområden.

Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter
under placeringstiden och överföra denna information till
Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande
förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter.
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Bilaga 1
1 (5)

ÖVERENSKOMMELSE
Datum

Vår handläggare

Inger Christensen
inger.christensen@viadidakt.se

Vår beteckning

2015-12-22
Ert datum

Er beteckning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning
Redovisning av alla unga i åldern 16 - 24 år som varken arbetar, studerar eller är
undersysselsatta i Katrineholms kommun.
Unga utan fullständigt betyg från grundskolan
Totalt slutade 414 elever, 198 flickor och 216 pojkar, grundskolan åk 9 läsåret
2014/2015. Av dem saknade 84 stycken, 41 flickor och 43 pojkar, behörighet till
gymnasiet när de slutade åk 9.
Källa: Siris, Skolverket
Unga utan fullständigt gymnasiebetyg
313 stycken (av 432) gymnasieelever fullföljde sin utbildning inom 3 år av de som
började gymnasiet HT 2011.
Källa: Siris, Skolverket
Elever som hoppat av gymnasiet mellan åren 2010 - 2014:
2010 = 93 st varav 46 flickor och 47 pojkar av totalt 1 626 elever.
2011 = 103 st varav 53 flickor och 50 pojkar av totalt 1 547 elever.
2012 = 103 st varav 44 flickor och 59 pojkar av totalt 1 439 elever.
2013 = 102 st varav 45 flickor och 57 pojkar av totalt 1 371 elever.
2014 = 58 st varav 22 flickor och 36 pojkar av totalt 1 362 elever.
Källa: Bildningsförvaltningen, Katrineholms kommun
Statistiken visar alla avhopp från gymnasieskolor i Katrineholms kommun. Tyvärr
framgår det inte av statistiken om eleven är skriven i annan kommun.
Unga som varken arbetar eller studerar
Under perioden 2015-01-01 - 2015-08-31 har totalt 326 personer i åldern 16 - 24
år sökt ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun, varav 33 personer i åldern
16 - 19 år. Skäl till att unga i åldern 16 - 24 år sökt ekonomiskt bistånd, 16 - 19 år
i parentes.

Arbetslöshet
Arbetshinder, sociala skäl
Ohälsa

177 st (11 st)
48 st ( 1 st)
36 st ( 2 st)

Antal individer i KAA (kommunens aktivitetsansvar) som varken studerar eller
arbetar. 2015-06-30 var det totalt 154 ungdomar inskrivna i KAA.
14 ungdomar, 5 män och 9 kvinnor, är registrerade vid Viadidakts Ungdomstorg.
44 ungdomar, 25 män och 19 kvinnor, gick ut åk 3 på gymnasiet VT15 utan
examensbevis.
96 ungdomar, 61 män och 31 kvinnor, studerar på Introduktionsprogrammen.
Antal unga som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen i åldern 16 - 24 år.
Totalt är 591 ungdomar i Katrineholms kommun inskrivna 2015-08-31.
16 – 24 år

16 – 19 år

Totalt antal

370

81

Varav kvinnor

148

30

Varav män

222

51

Antal öppet arbetslösa

167

68

Antal i program

203

13

Antal utrikesfödda

111

17

Med funktionsnedsättning

58

3

Förgymnasial utbildning

112

21

Gymnasial utbildning

237

60

Eftergymnasial utbildning

21

0

Av dem är det 370
ungdomar öppet arbetslösa
eller i någon åtgärd,
fördelade enligt följande:

Utöver ovanstående finns det även 63 ungdomar inskrivna som inte står till
arbetsmarknadens förfogande av olika skäl, varav 28 i åldern 16 - 19 år.
De största programmen som ungdomarna deltar i är jobbgarantin för ungdomar
och jobb- och utvecklingsgarantin.
Källa: Arbetsförmedlingen
Antal unga som varken arbetar eller studerar eller har känd aktivitet i
åldersgruppen 16 - 24 år, år 2012.
Totalt 376 st ungdomar varav 196 st kvinnor och 180 st män.
Källa: www.temaunga.se/uvassiffror
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Undersysselsatta unga
Antal timanställda i Katrineholms kommun med kommunen som arbetsgivare.
2015-08-31 fanns det totalt 429 ungdomar i ålder 16 - 24 år, 343 kvinnor och 86
män, som hade en timanställning i kommunen. Av dem var 109 ungdomar i åldern
16 - 19 år, 90 kvinnor och 19 män. Antalet anställningar som de ungdomarna
hade var totalt 713 stycken.
Källa: Löneenheten, Katrineholms kommun.
Antal inskrivna unga med arbete, tim- eller deltidsanställning bosatta i
Katrineholms kommun och inskrivna på Arbetsförmedlingen.
2015-08-31 fanns det totalt 591 ungdomar i åldern 16 - 24 inskrivna.
Av dessa har 138 ungdomar arbete i någon omfattning med eller utan stöd.
39 av de anställda ungdomarna är undersysselsatta dvs arbetar timmar eller deltid.
Källa: Arbetsförmedlingen
Målgruppens omfattning
De insamlade uppgifterna ger oss följande information:
 370 ungdomar inskrivna vid AF är öppet arbetslösa eller i någon åtgärd
 326 ungdomar uppbär försörjningsstöd
 58 ungdomar inskrivna i KAA studerar inte
 Gruppen UVAS 16 - 24 år 2012 var 376 ungdomar
 429 ungdomar har en timanställning i kommunen
De flesta ungdomar som uppbär försörjningsstöd är också inskrivna på
Arbetsförmedlingen. Av de ungdomar som har en timanställning är
flertalet registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Uppskattningsvis är ca 20 ungdomar inte registrerade på Arbetsförmedlingen.
Av dem uppskattas 9 vara i åldern 16 - 24 år
Den uppskattade målgruppen i Katrineholm är därför ca 390 ungdomar,
varav ca 90 är i åldern 16 - 19 år.
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Målgruppens behov
På Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har följande arbetssätt för att kartlägga målgruppen behov:

På Viadidakt
För varje individ inskriven vid Viadidakt görs en handlingsplan upp tillsammans
med deltagare och ansvarig coach. Samtliga mål och delmål i handlingsplanen är
SMART; Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet. Målen följs upp
regelbundet av ansvarig coach och deltagaren tillsammans. På så vis får våra
coacher kännedom om målgruppens behov. Verksamheten vid Ungdomstorget
utvecklas kontinuerligt efter deltagarnas önskemål och behov.
I Vinka In
Alla nya deltagare i Vinka In börjar med tre introduktionsdagar:
Dag 1: Fika och presentation
Dag 2: Information om vad som kan erbjudas
Dag 3: Samtal med individen om egna mål och vad man vill göra
Dock har det visat sig att många ungdomar inte har några mål och inte vet vad de
vill.
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Målgruppens behov
Vid individuella samtal och i samband med kartläggning har följande behov
uppmärksammats:
- Hjälp att komma in i ett socialt sammanhang
- Stöttning när det gäller vardagliga uppgifter som t ex: betala räkningar, fylla i
blanketter, stöd vid medicinering m m
- Vägledning till arbete för de som inte vet vad de vill och kan jobba med
- Förbättra sina ansökningshandlingar och hitta nya vägar att söka jobb
- Utbildning, både teoretisk och yrkesutbildning
- Hjälp att starta eget företag
- Klargöra sina arbetsförutsättningar för de som har olika hinder eller
nedsättningar
- Hjälp att anpassa sin arbetssituation för de som har en utredning och behöver
anpassning på arbetsplatsen
- Komma igång med arbetsförberedande insatser t ex praktik, arbetsträning,
kortare yrkesutbildning, språkpraktik m m
För samtliga krävs en samordning mellan myndigheter och instanser för att kunna
tillmötesgå målgruppens behov med rätt åtgärd. Det behövs också att man jobbar
mer gränsöverskridande med individens behov i fokus.
Jämställdhet
Kommunövergripande mål
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt och förutsättningar att
forma samhället och sina egna liv. Kommunen har ett stort ansvar för att det ska
bli verklighet i Katrineholm. Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet
med jämställdhet. Beslutet om att alla verksamheter ska jämställdhets integreras
ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter
kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Källa: Kommunplan 2011 – 2014 (KF 2011-04-18 § 151).
Viadidakts mål
Det övergripande målet anger att jämställdhetsarbetet ska leda till att så goda
förutsättningar som möjligt skapas för att jämställdhet ska genomsyra Viadidakts
uppdrag och verksamhet. Alla insatser, som erbjuds kvinnor och män, flickor och
pojkar, inom Viadidakt, är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och är lika väl
anpassade för alla utifrån kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov. Syftet är
att uppnå en jämställdhetsintegrerad verksamhet.
Inom Viadidakt arbetar vi praktiskt med jämställdhet på följande sätt idag:
Vid kartläggning av deltagarens bakgrund ställs samma frågor till både kvinnor
och män. Även i inskrivnings- och avslutningsenkäter ställs samma frågor till både
kvinnor och män, flickor och pojkar. All redovisad statistik är uppdelat på kön i
den mån det finns. Kontinuerliga uppföljningar och analyser av statistik
genomförs.
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Bilaga 2
1 (12)

ÖVERENSKOMMELSE
Datum

Vår handläggare

Inger Christensen
inger.christensen@viadidakt.se

Vår beteckning

2015-12-22
Ert datum

Er beteckning

Redovisning av befintlig verksamhet
Nedan följer en redovisning av befintliga insatser till unga i åldern 16 - 24 år i
Katrineholms kommun.
Viadidakt
Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas
lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Viadidakt arbetar även med
kommunernas interna uppdrags- och kompetensutbildningar.
www.viadidakt.se
Viadidakt utbildning
Inom ramen för vuxenutbildning erbjuder Viadidakt:
- Komvuxstudier på grundläggande och gymnasial nivå.
På gymnasial nivå finns alternativen platsbunden eller distansform
Yrkeskurser och lärlingsutbildning
- Utbildning i svenska för invandrare, SFI
- Särskild utbildning för vuxna
Olika förordningar om kommunal vuxenutbildning och eventuella statsbidrag styr
prioriteringsordningen vid antagning.
Studie- och yrkesvägledning
Målsättningen med vägledning är att ge personer bättre beslutsunderlag för sina
val, ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de
kan innebära. Viadidakts studie- och yrkesvägledning är kostnadsfri och till för
alla som är folkbokförda i Katrineholms eller Vingåkers kommuner och som är
intresserade av att söka vuxenutbildning.
Loftet
Loftet finns till för elever inom vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker
som har, dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli/matematiksvårigheter eller
andra studiesvårigheter.
På Loftet får eleverna hjälp med att bland annat utveckla sin läsning, skrivning och
stavning, samt att hitta individanpassade metoder för att utveckla sin
studieförmåga och därmed kunna uppnå sina mål.

Loftet arbetar ständigt med att utveckla sina metoder och strävar efter att alltid ha
lämpliga läromedel för varje deltagare.
Campus Viadidakt
Campus Viadidakt erbjuder, genom samarbete med olika utbildningsanordnare,
möjligheten för studerande skrivna i Katrineholms eller Vingåkers kommuner att
ta del av olika utbildningar, platsförlagda och på distans, inom högskola och
yrkeshögskola genom att vara ett lärcentrum. Det innebär att studerande på
eftergymnasial utbildning vid behov får tillgång till telebildsända föreläsningar,
kontakt med lärare, lokaler och annan teknik för studier i grupp och enskilt samt
möjlighet att göra tentamen på Campus Viadidakt.
Samhällsorientering för nyanlända
I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60
timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Viadidakt
ansvarar för samhällsorienteringen för Katrineholms och Vingåkers kommuner
och samverkar även med ett 100-tal kommuner i landet som följer Viadidakts
lektioner via webbkonferenssystem.
Språkvän
Genom verksamheten "språkvän" får personer från Sverige och nyanlända
invandrare möjlighet att umgås under avslappnade former.
En språkvän arbetar ideellt med att vägleda nyanlända personer i vardagliga
situationer. Man väljer själv hur mycket man vill umgås, vad man ska göra när
man träffas, om man vill träffa en eller flera personer och när man vill avsluta sitt
uppdrag. En språkvän kan vara en person, en familj, en förening eller ett företag.
Ungdomstorget
Ungdomstorget är en samordnad satsning och verksamhet ”en ingång” för
ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 25 år och som är utan arbete eller
studier. På Ungdomstorget finns ungdomscoacher, studie- och yrkesvägledare och
arbetsförmedlare. Här erbjuds motivationshöjande orienteringskurser,
coachsamtal, studievägledning, information och praktik. Ungdomstorget vänder
sig till alla unga i både Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Genom beslut från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten i Katrineholms eller
Vingåkers kommun skrivs ungdomarna in i verksamheten. Ungdomstorget är även
öppet för de som vill skriva in sig frivilligt och för föräldrar som har frågor.
Tillsammans med Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har
Ungdomstorget kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.
En ungdom som hoppar av gymnasiet har som alternativ möjlighet att direkt få
kontakt med ungdomstorget för aktiviteter där.
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Viadidakt arbetsmarknad
Viadidakts mål är att alla vuxna i Katrineholm och Vingåker ska kunna försörja sig
själva, vara aktiva i stället för passiva. Antalet medborgare med arbete ska öka och
färre hushåll ska vara beroende av försörjningsstöd och a-kassa.
Viadidakt ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar, vuxna
långtidsarbetslösa, invandrare, personer med fysiska och psykiska funktionshinder
och feriearbete för gymnasieungdomar.
Viadidakt erbjuder personer som står utanför arbetsmarknaden bl a följande:
- Coachning av arbetslösa ungdomar och vuxna
- Arbetsträning och praktik inom kommunala verksamheter samt i näringslivet
- Offentligt skyddat arbete
- Språkpraktik/introduktionsplatser
Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras, något som sker i nära
samverkan med Socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, näringsliv och
ideella organisationer.
Feriearbeten
I Katrineholms kommun erbjuds alla ungdomar som fyller 17 år (mellan åk 1 och
2 på gymnasiet) att söka tre veckors feriearbete. Ungdomarna får själv söka
feriearbetet i mitten av mars. Tre perioder erbjuds under sommarlovet. Alla platser
är i kommunala verksamheter eller i någon förening. Administrationen av
platserna sköts av Viadidakt.
Jobb- och utbildningsmässa
Mässan Utbildning och entreprenörskap anordnas varje år av Viadidakt.
Främst vänder man sig till ungdomar som går åk 2 och 3 på gymnasiet men
mässan är även öppen för alla ungdomar och vuxna i kommunerna.
Viadidakts mässa är en mötesplats för högskolor, universitet, YH-utbildare,
folkhögskolor, företag och organisationer.
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Insatser för ungdomar på Arbetsförmedlingen
Jobbgarantin för ungdomar
Jobbgaranti för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program. Aktiviteterna i
jobbgarantin för ungdomar får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller
upphandlas.
Insatserna inom programmet ska vara individuellt utformade och täcka den
arbetssökandes arbetsutbud. Aktiviteterna omfattar fördjupad kartläggning, studieoch yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik,
utbildning, stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering
och arbetsträning/förstärkt arbetsträning.
Jobb- och utvecklingsgarantin
Erbjuds ungdomar som deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader.
Aktiviteterna motsvarar i stort sett de i Jobbgarantin för ungdomar.
Stöd och matchning
Stöd och matchning är Arbetsförmedlingens tjänst för arbetssökande som behöver
intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten upphandlas av
kompletterande aktörer.
2015-10-30 finns följande kompletterande aktörer för Stöd & matchning
upphandlade i Katrineholm:
Kunskapscompaniet Ankaret AB, www.kunskapscompaniet.se
Radix Kompetens AB, www.radixkompetens.se
Jobbex AB, www.jobbex.se
Hermods AB, www.hermods.se
Arbetsfabriken AB, www.arbetsfabriken.se
Vinka In
Samverkan och samlokalisering för aktörer som jobbar mot unga med behov av
stöd från flera aktörer än en för att nå egen försörjning.
Ungdomstorget
Ungdomscoacher på Viadidakts ungdomstorg har 6 veckors motivationsgrupper.
Yrkesintroduktionsanställning
Syftet med stöd för yrkesintroduktionsanställning är att ge ungdomar under 25 år
möjlighet att lära sig ett yrke på arbetsplatsen samtidigt som de erbjuds en
anställning med lön. Under en yrkesintroduktionsanställning erbjuds unga, såväl
med som utan relevant erfarenhet i yrket, handledning eller utbildning under en del
av arbetstiden.
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Nystartsjobb
Om man har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige kan arbetsgivaren
få ekonomisk ersättning för att anställa. Stödet kallas för nystartsjobb
SMF
SMF = Studiemotiverande Folkhögskolekurs. En nationell Folkhögskolesatsning
som erbjuds ungdomar som inte slutfört gymnasiet. En prova-på kurs under 13
veckor finns på Åsa Folkhögskola.
Arbetslinjen
Projekt Arbetslinjen erbjuder ungdomar och som uppbär försörjningsstöd en
anställning på 75 % i någon kommunal förvaltning under sex månader.
Förutom kommunala anställningarna erbjuds även platser vid Jobbex. Syftet är att
Jobbex erbjuder praktik och hjälper deltagarna vidare till arbete på privata platser.
Viadidakt arbetar tillsammans med Katrineholms kommun, Socialförvaltningen,
Arbetsförmedlingen och Jobbex i projektet som löper på ett år i taget.
Målet är att ungdomarna ska bli självförsörjande under tiden för anställning och
genom insatser av Jobbex.
Gymnasieskolan
I Katrineholms kommun finns fyra gymnasieskolor: Duveholmsgymnasiet,
Ellwynska skolan, Katrineholms Tekniska College och Lindengymnasiet.
På skolorna finns en gemensam handlingsplan mot frånvaro som har tagits fram i
samarbete mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I rutinerna för
uppföljning vid studieavbrott från gymnasieskolan hänvisar man till Viaidakts
Ungdomstorg som ett alternativ efter att man på alla sätt försökt få ungdomen kvar
i skolan. Innan en elev skrivs ut från gymnasiet kallas ungdomen till ett möte
tillsammans med coach från Ungdomstorget. Mötet kan vara på skolan eller i
Ungdomstorgets lokaler.
www.katrineholm.se/Barn-och-utbildning/Gymnasieskola
IA Klass
På Ungdomstorget finns en klass med elever som har möjlighet att läsa i en liten
studiegrupp men hög lärartäthet och med individuellt anpassade studier. Det är ett
alternativ för elever som inte klarar av studiemiljön på de ordinarie skolorna.
Viktigt är förhållningssättet, förtroendet och relationen med eleverna.
Organisatoriskt ligger IA klassen under Ellwynska skolan men eleverna kommer
till klassen från olika håll: hemmasittare, introduktionsprogrammen, KAA och
nationellt program från någon av kommunens skolor.
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Till IA klassen finns följande resurser kopplade: 4 pedagoger (totalt 2
heltidstjänster), kurator 10 %, skolsköterska 5 % och SYV 5 %.
Vård- och omsorgscollage Katrineholm, Flen och Vingåker
I Sörmlands län samarbetar nio kommuner, landstinget, fackliga organisationer,
Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, privata
utbildningsföretag för vuxna och kommunal vuxenutbildning, Mälardalens
högskola och Regionförbundet. Tillsammans formar man relevanta utbildningar
inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samarbetar för att
utveckla utbildningen och höja kvaliteten.
Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Katrineholm Flen och Vingåker
samarbetar med Kommunal och Arbetsförmedlingen i ett gemensamt VO-College.
Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagare representerar arbetsliv och
utbildning. Den är också länken till Sörmlands regionala styrgrupp som har det
övergripande ansvaret för verksamheten i Vård- och omsorgscollege Sörmland.
Utbildningar som erbjuds är Vård- och omsorgsutbildning på ungdoms- och
vuxengymnasiet är Ellwynska skolan – ungdomsgymnasium – Katrineholm och
MedLearn vuxenutbildning Katrineholm, Flen och Vingåker. Arbetsgivare som
erbjuder praktik och feriejobb är kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker.
www.vo-college.se/sormland
Sörmlandsidrotten - SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna ansvarar för Summer Camp i Katrineholms kommun. Att
vara ledare på Summer Camp erbjuds ungdomar som söker kommunalt feriearbete.
Under de första två veckorna utbildas ferieungdomarna inom bl a ledarskap,
föreningslära och teambuilding. De får också prova på olika idrotter. Den tredje
veckan kommer de att vara med som barngruppsledare och arrangör av Summer
Camp för barn i åldern 8 - 12 år. Under den veckan får alla barn prova på en
mängd olika idrotts aktiviteter, allt från fotboll och friidrott till parkour och
bowling.
I årets Summer Camp deltog 270 barn och 47 ungdomar var ledare inom ramen för
kommunalt feriearbete. Det var sjätte året Summer Camp arrangerades i samarbete
med det lokala föreningslivet. Katrineholms kommun, företag i Katrineholm och
även Rotary stöttar Katrineholms Summer Camp.
Sörmlandsidrotten arrangerar förutom Summer Camp även en hel del prova-på
aktiviteter för ungdomar i olika åldrar t ex: Drive In Idrottskväll tillsammans med
Katrineholms Kommun och Ungdomstorget.
www.facebook.com/KatrineholmSummerCamp
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Föreningskonsulent
Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att
välja på. Genom att aktivera, engagera och fostra barn och ungdomar skapar
föreningarna bra förutsättningar för ett gott liv. Det finns cirka 350 föreningar och
studieförbund i Katrineholms kommun.
I Katrineholms kommun finns en föreningskonsulent dit föreningarna kan vända
sig med alla typer av frågor som rör föreningsverksamhet. Där kan man få
hjälp med hur man bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns.
Föreningskonsulenten har ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
www.katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Foreningar
Vinka In
RAR Sörmland finansierar implementering av samverkansmodell under två år,
November 2014 - November 2016. Målgruppen är unga 18 - 27 år (16 - 29) vilka
är i behov av flera aktörer än en för att nå egen försörjning.
Initialt samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Katrineholms kommun
och Landstinget; Vårdcentraler, psykiatrin och habiliteringen.
www.rarsormland.se/insatser/aktuella-insatser.aspx
#jagmed
Fem regioner i östra Mellansverige har beviljats 63 miljoner kronor från
Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed. Målet är att fler ungdomar
ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden.
I Katrineholm kommer projektet att arbeta med skolungdomar samt ungdomar i
åldern 20 - 24 år.
I Katrineholm handlar det om samverkan mellan Bildningsförvaltning,
Socialförvaltning, Landsting och Arbetsförmedling. Projektet är i dagsläget inne i
en analysfas där man arbetar med kartläggning av målgruppen för att öka
kunskapen om de behov som finns.
Utifrån vad som framkommer under analysfasen kommer olika modeller att tas
fram och testas i och på verksamheten. Det kan t.ex. röra sig om utformning av
blanketter och andra dokument, rapportering, uppföljning som konkreta förslag på
hur verksamheten kan tänkas ändra sin arbetsmetodik.
www.region.sormland.se/press-och-information/pressmeddelanden/2015/jagmed
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Resurscenter
Resurscenter arbetar med daglig verksamhet i Katrineholms kommun.
Om man är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar kan man ha rätt till
daglig verksamhet.
Till Resurscenter kommer de personer som har beslut enligt LSS.
Ansökan om daglig verksamhet görs via kommunens LSS-handläggare.
Aktiviteterna kan vara allt från praktik på företag, arbetsliknande insatser i grupp
till sinnesstimulerande aktiviteter.
På Resurscenter arbetar flera av grupperna med tydliggörande pedagogik.
Det innebär att dagen struktureras utifrån deltagarens behov. Varje deltagare har
en genomförandeplan där inriktningen för aktiviteterna beskrivs.
För de personer som har önskemål att ha sin sysselsättning utflyttad till en vanlig
arbetsplats finns arbetskonsulenter på Resurscenter som hjälper till att hitta
praktikplatser, matcha individ/arbetsplats samt ge det individuella stödet som
behövs för att praktiken ska fungera. Det gäller även för personer med beslut om
daglig sysselsättning inom SoL.
Många ungdomar som idag har LSS är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen men
de är på väg mot egen försörjning.
www.katrineholm.se/Halsa-stod-och-omsorg-/Funktionsnedsattning/Vilket-stodfinns-att-fa/Daglig-verksamhetsysselsattning
Ungdomssupport
Ungdomssupport vänder sig till ungdomar som hamnat i en problemsituation.
Här får ungdomar en chans att träna på det sociala livet.
Bl a kan de hjälpa till med att ta kontakter med skola, socialtjänst eller polis.
Man erbjuder även filmvisning, föredrag, avslappning, gruppsittningar,
tillitsövningar, enskilda samtal med mera.
Ungdomssupport erbjuder ett diagnostiskt test, ADDIS-ung. Testet visar om det
finns problem eller inte med en ungdoms drickande/drogande. Testet är gratis.
Ett behandlingsprogram på tio veckor kan erbjudas där man träffas i grupp två
gånger i veckan. Till detta finns även ett tio veckors eftervårdsprogram med en
träff i veckan.
www.katrineholm.se/Halsa-stod-och-omsorg-/barn-psykiskohalsa/Skolfranvaro/Ungdomssupport
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Mercur
Mercur erbjuder rådgivning i alkohol- och drogfrågor. Kontakten med Mercur är
gratis och kan ske anonymt. Människor som är kemiskt beroende av alkohol,
narkotika och läkemedel kan få information, rådgivning och stöd genom enskilda
samtal och i behandlingsgrupper. Mercur arbetar enligt 12-stegsprogrammet och
riktar sig till personer över 18 år.
Mercur arbetar även förebyggande genom alkohol- och droginformation på bl.a.
skolor och arbetsplatser. Kring varje drogberoende finns det 4 - 5 anhöriga som
också drabbas. Därför ordnar Mercur också stödgrupper för vuxna anhöriga.
www.katrineholm.se/Halsa-stod-och-omsorg-/Vald-och-missbruk/Mercur
Åsa Folkhögskola
Åsa Folkhögskola finns i Sköldinge utanför Katrineholm. Erbjuder en mängd olika
kurser och inriktningar för elever i Katrineholm, Flen och Vingåker men också
internat för studerande från hela landet och även från utlandet.
För målgruppen ungdomar erbjuder man bl a följande:
- Studievägledning
- Allmän kurs
- Allmän kurs – svenska som andraspråk
- Musikkurs
- Streetdancekurs
- Etableringskurs
- SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs
SMF erbjuds i samarbete med Arbetsförmedlingen och är en 13 veckors kurs för
arbetssökande som saknar grundskola och/eller gymnasiet. Etableringskursen ges
också i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen är 6 månader och erbjuds
personer som är inskrivna i etableringsfasen. Åsa Folkhögskola samarbetar även
med Viadidakts SFI-utbildning, Ungdomstorget och Vinka In.
www.asa.fhsk.se
TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker
TUNA står för Träning Utveckling Nära Arbetslivet och vänder sig till personer
med psykisk ohälsa i arbetsför ålder.
TUNA finns i Eskilstuna och är där en permanent verksamhet i samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Sörmland och Eskilstuna
kommun. I KFV (Katrineholm/Flen/Vingåker) genomför man nu TUNA som ett
projekt med RAR Sörmland som projektägare, men målet är att det ska bli en
permanent verksamhet på sikt. I KFV har man representanter från Socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i remissgrupp och
styrgrupp.
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Projektet startade i år och av de deltagare man hittills tagit emot är 50% unga
vuxna under 29 år, och 25% är i åldern 16 - 24 år. Deltagarna man riktar sig till
ska under en kortare eller längre period inte stå till arbetsmarknadens förfogande
men de har i projektet möjlighet till en förändring.
Efter inledande kartläggning och coachsamtal får deltagarna arbetsträna på
arbetsplatser med stöd och anpassningar utifrån egna förutsättningar. TUNA:s
coacher träffar deltagarna regelbundet och vid behov tillsammans med
vårdpersonal. Max 1 år kan deltagaren vara inskriven i projektet.
www.tunaprojektet.se
Projekt Tillväxten
Övergripande syfte med projekt Tillväxten är bl a:
- Att erbjuda och sprida denna kunskap samt ge stöd till omgivningen för att
förbättra livet för människor med NPF och näraliggande diagnoser
- Att skapa en fungerande arbetsplats, Tillväxten, där arbetsmetoder och
verksamheter tas fram tillsammans med dem med NPF
- Att erbjuda tjänster som är önskade av samhället och anpassade för människor
med NPF
Övergripande mål: Att ta fram och utveckla arbetsmetoder och verksamheter
tillsammans med målgruppen som ger arbete åt människor med NPF där deras
resurser och erfarenheter tas tillvara.
Projektets referensgrupp består av bl a av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Coompanion i Sörmland, Vård- och omsorgsförvaltningen, ABF och Attention
KFV-regionen.
Tillväxten Sörmland, ett socialt företag, är bildat och kommer att fungera parallellt
med projektet för att fortsätta efter projektet slut. Affärsidéer är under utveckling
med bland annat programverksamhet, filmer, antologi/metodbok och utbildningar.
Ett program för att ta emot andra med NPF och ge dem stöd i att hitta sina resurser
samt hantera svårigheter har tagits fram.
http://tillvaxtenkfv.se/
Ungdomsmottagning
Till ungdomsmottagningen kan ungdomar gå om de behöver någon att prata med
om preventivmedel, graviditet, provtagning, relationer eller annat.
Till kurator är både tjejer och killar välkomna upp till 23 år.
Till barnmorska är tjejer upp till 20 år och killar upp till 23 år välkomna.
www.landstingetsormland.se
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Ungkulturhuset Perrongen
Ungkulturhuset Perrongen finns vid Lokstallet i Katrineholm.
På Perrongen finns det ungdomscoacher som hjälper unga från årskurs 7 till och
med 25 år med deras egna skapande och kulturella fritidsaktiviteter. Man erbjuder
bl a: Inspelningsstudio, musikrum, ateljéer, projektrum och scenrum samt
aktiviteter som dans, teater, film, hantverk och musik. Ungdomscoacherna hjälper
också ungdomar att söka Snabba stålar som är ett bidrag för ungdomar mellan 13 25 år som vill arrangera kulturevenemang, från 500 kronor upp till 10 000 kronor.
På Perrongen finns också ett café som dagtid drivs av deltagare från Resurscenter
och kvällstid av personalen på Perrongen.
www.katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Ungkulturhuset-Perrongen
NyföretagarCentrum
Kostnadsfri Starta eget utbildning erbjuds vid fem tillfällen.
Innehåll vid kurstillfällena är:
- Affärsplan
- Budget, bokföring och redovisning
- Skatter och registrering
- Försäkringar och ansvar
- Marknadskommunikation
Nyföretagarcentrums verksamhet finansieras av ett stort antal företag och
organisationer, samt av kommunen.
www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/Kursprogram_Katrineholm
Coompanion Sörmland
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag.
Erbjuder personlig rådgivning – även online. Coompanion breddar
entreprenörskapet och ger de som vill förverkliga företagsidéer tillsammans
skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till
framgångsrikt företagande. Ägs och styrs lokalt av flera olika
medlemsorganisationer.
http://sormland.coompanion.se
Morgonsoffan KFV
Morgonsoffa KFV är en mötesplats för företagsamma människor i Katrineholm,
Flen och Vingåker. Upplägget på Morgonsoffan är detsamma som på de morgonprogram man ser i TV. Frukost serveras och möjlighet finns för mingel och
nätverkande. Evenemanget är gratis och en utmärkt plats att träffa det lokala
näringslivet.
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Sörmlands sparbank
Ung Entreprenör
Sörmlands sparbank erbjuder ungdomar 16 - 25 år prova på att starta och driva
eget företag som sommarjobb. Ungdomarna får utbildning och en mentor samt
tips, råd och stöttning under hela vägen.
www.sormlandssparbank.se/sv/Skickar-vidare/Tillvaxt/Ung-Entreprenor
Mikrofinansiering Ung
Sörmlands sparbank erbjuder lån upp till 250 000 kronor till startkapital för unga
mellan 18 - 25 år. Intyg behövs från NyföretagarCentrum som visar genomgången
Starta eget utbildning samt en väl genomarbetad affärsplan och budget.
www.sormlandssparbank.se/sv/Foretag/Finansiering/KontokreditForetag/Mikrofinansiering-Ung
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Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
Nedan följer en redovisning på hur den gemensamma samverkan till unga i åldern
16 - 24 år i Katrineholms kommun ska bedrivas.
Friggagatan 5
På Friggagatan 5 i Katrineholm finns följande aktörer samlokaliserade:
Viadidakts Ungdomstorg
Vinka In
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
#jagmed
Studie- och Yrkesvägledare
Ungdomsinformatör, ansvarig för kommunens feriejobb
IA klass, Bildningsförvaltningen
Arbetskonsulenter från Resurscenter
Språkvän
Mercur
Samtliga verksamheter beskrivs i bilaga 2.
Vinka In
Vinka In är en samlokaliserad samverkan för unga i åldern 16 - 29 år i behov av
stöd från flera aktörer. I Katrineholm samverkar följande aktörer för att förenkla
vägen in för våra ungdomar: Viadidakt, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Psykiatrin, Habiliteringen, Vår Vårdcentral, Vård- och
omsorgsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Ungdomsmottagningen.
Insatser som ungdomarna kan gå vidare till är bl a:
- Viadidakts Ungdomstorg
- Viadidakt utbildning
- TUNA i Katrineholm/Flen/Vingåker
- Åsa Folkhögskola
- Landstinget:
- Vårdcentralen
- Psykiatrin

Ungdomstorget
Mottagning. När en ungdom upp till 25 år söker försörjningsstöd i Katrineholms
kommun hänvisas de först till ett mottagningsbesök på Ungdomstorget. Viadidakts
coach tillsammans med handläggare från Soc och Arbetsförmedlingen träffar
ungdomen och gör en första kartläggning. Först därefter kan ungdomen söka
försörjningsstöd.
Ungdomstorgets arbetsmarknadscoacher har samverkansmöte med handläggarna
från Socialtjänsten en gång per månad. Då går man tillsammans igenom aktuella
deltagare och hur det går för dem samt om någon har behov av andra insatser.
Samverkan AF + FK
Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka
möjligheterna till egen försörjning för individer som får aktivitetsersättning.
Samarbetets målgrupp är personer som har nedsatt arbetsförmåga av medicinska
skäl samt dem som riskerar en sådan nedsättning och därför kan ha behov av
samordnad rehabilitering för att komma i arbete eller kunna delta i
arbetsmarknadspolitiska insatser. I den målgruppen inräknas bl. a unga med
aktivitetsersättning, unga som tillhör sjukförsäkringen samt unga sjukskrivna som
är nollklassade.
Insatserna kan handla om klargörande av arbetsförmåga genom arbetsträning med
nära uppföljning på en arbetsplats. Det finns också möjlighet till stöd i att
kartlägga förutsättningar till arbete eller studier via AF:s specialister. I vissa fall
kan en arbetsträning planernas och följas upp inom ramen för befintliga
verksamheter hos kompletterande aktörer.

2

Resurscenter
Resurscenter samverkar idag bl a med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna, Vinka In, Ungdomstorget, LSS
handläggare, Landstinget; habiliteringen och psykiatrin.
Tillsammans med Särskild utbildning för vuxna samarbetar man med kursen
Klivet ut i arbetslivet. Utbildningen är för de personer som har beslut enligt LSS
och vill prova på att arbeta på en riktig arbetsplats. Två dagar i veckan är eleverna
i skolan och studerar och två dagar i veckan är de ute på praktik. Samordnare av
praktiken och stöd på arbetsplatsen är en Arbetskonsulent från Resurscenter.
Rektor
Vid Friggagatan 5 finns en rektor från Bildningsförvaltningen på 25 %.
Rektor har ansvaret för IA klassen, #jagmed och samverkan med Vinka In.
TRIS
TRIS står för Tidig Rehabilitering I Samverkan och är en struktur och
organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland. Ingående parter är
Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets samtliga
kommuner. TRIS ger snabba kontaktvägar, minskar handläggningstider och
förhindrar att individer faller mellan stolarna eller hamnar i en gråzon mellan
myndigheterna. Ledorden i TRIS är tidigt, aktivt och individens delaktighet i sin
egen rehabilitering.
Syftet med TRIS är att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt
ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt.
Målgruppen för TRIS är individer i arbetsför ålder som har eller riskerar en
medicinsk nedsättning av arbetsförmågan samt är i behov av samordnade insatser.
Viktigast i TRIS-organisationen är de tvärprofessionella TRIS-teamen.
I TRIS-teamen finns representanter från sjukvården, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. Teamen träffas vid så kallade
TRIS-möten som leds av en rehabiliteringskoordinator. Syftet med TRIS-mötet är
att utifrån en frågeställning samt individens förutsättningar och mål, se vilka
alternativa insatser som finns. Genom TRIS-teamen får ges en snabb tillgång till
samtliga parters insatser och verktyg. Vid TRIS-mötet bestäms alltid vem som
ansvarar för den fortsatta planeringen av rehabiliteringen tillsammans med
individen.
TRIS började som projekt men är idag implementerat i ordinarie verksamhet.
www.trissormland.se/
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Lokal samverkansgrupp Katrineholm/Vingåker (LSG)
En lokal samverkansgrupp (LSG) finns i alla kommuner i länet. Representanter i
LSG är personer med lokalt beslutsmandat från landstingets hälso- och sjukvård
(primärvård och psykiatri), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och respektive
kommun. LSG är styrgrupp för TRIS.
LSG arbetar bl a med att:
- analysera kommuninvånarnas behov av samordnade insatser
- uppmärksamma nya grupper, som riskerar ohälsa och utslagning
- underlätta och utveckla samverkan samt utgör ett diskussionsforum för
gemensamma angelägenheter både på chefs- och handläggarnivå
- genomföra gemensamma aktiviteter och strategiska projekt
http://trissormland.se/Om-TRIS/Organisation-och-styrning/Lokala-styrgrupper/
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Samordningsförbundet RAR i Sörmland ska främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. RAR står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma
Resurser. RAR:s verksamhet utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och
komplement till den samverkan som i övrigt sker mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget och samtliga kommuner i länet. Dessa utgör också
RAR:s medlemmar, som gemensamt styr förbundet genom demokratiskt valda
ledamöter.
RAR:s mål är att samordna medlemmarnas insatser i syfte att stärka individens
förmåga till egenförsörjning och minskat bidragsberoende.
http://rarsormland.se/om-oss/om.aspx
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Ny – Samordning Trut
Samordning Trut är en ny samverkan för att hantera trainee och utbildningskontrakt. En samordnare placerad på Ungdomstorget ansvarar för att hantera
kontakten mot arbetsplatserna gällande trainee och utbildningskontrakt. Nära
kontakt med Vård- och omsorgsförvaltningen och Bildningsförvaltningen i
Katrineholms kommun samt Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen i Vingåkers kommun krävs för att ta fram platser inom
vård och förskola. Även kontakt mot företag och föreningar för externa platser. En
kontaktperson är nyckeln till att arbetsplatserna ska känna trygghet i att ta emot en
ungdom på praktik/arbete som kombineras med studier.
Styrgrupp
Styrgrupp för arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker har bildats. I
styrgruppen ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Viadidakt, Kommunal,
Personalchef och Näringslivsansvarig från Vingåkers kommun samt
Näringslivskontoret i Katrineholms kommun. Till att börja med kommer
styrgruppen att hantera frågor gällande trainee och utbildningskontrakt. I
styrgruppen kommer man också att ta upp samordning av praktikplatser.
Arbetsgrupp
En arbetsgrupp har under hösten arbetat med att ta fram den lokala
överenskommelsen. Nu ombildas arbetsgruppen för att i ett uppstartsskede skapa
rutiner för att hantera trainee och utbildningskontrakt. I arbetsgrupper kommer bl a
representanter från Arbetsförmedlingen och Viadidakt att ingå.
Budget för samverkan
Den samverkan som görs idag finansieras inom ramen för befintliga verksamheter.
Det gäller även den nya samordningen av trainee och utbildningskontrakt. Vad
gäller eventuella utbildningskontrakt och traineetjänster är dessa till viss del
finansierade genom stadsbidrag.
När tillfälle finns planerar Arbetsförmedlingen och kommunen att söka
kompletterande finansiering där sådana möjligheter ges. Till stöd finns då
näringslivskontoret där en ny internationell praktiksamordnare tillsatts.
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Gemensam Samverkanskarta
Katrineholms kommun
Ungdomar
SOC

AF

BIF

KAA

Föräldrar

Friggagatan 5
Mottagning
Soc, AF
Viadidakt

Samordning
Trut
- Samordnare
- AF
- SYV

Ungdomstorget

Aktiviteter vid
Ungdomstorget
- Coachsamtal
- SYV samtal
- Motivationsgr.
- Studiebesök
- Praktik

Vinka In

Insatser i
Vinka In
- Flerpartsplanering
- Vårdkontakter
- Studiekontakter
- Arbetsmarknadskontakter

IA
klass

Mercur

#jagmed

Trainee
Utbildnings
-kontrakt

Aktiviteter
genom AF

Studier

Jobb

Samordning Trut är ny samverkan placerad under Ungdomstorget.
Samtliga verksamheter beskrivs i bilaga 2.
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Utvecklingsområden
Uppsökande verksamhet för att fånga upp hemmasittare saknas!
Snabbare väg in för våra Ungdomar - Vinka In - för de ungdomar som precis
hoppat av gymnasiet men även för de som står nära arbetsmarknaden.
Samtal/dialog med ungdomar som saknar sysselsättning behöver förbättras.
Förslag är att tillsätta en grupp ungdomar som jobbar med att kontakta andra
ungdomar och höra vad de har för önskemål gällande samverkan och aktiviteter.
Praktiksamordning önskvärt från flera håll!
Utveckla samverkan med näringslivet och kommunens näringslivskontor.
Att jobba mer mot branschorganisationer är bättre än att arbeta mot enskilda
företag. T ex: Företagarna KFV, Västra Sörmlands Näringsliv och Svensk Handel.
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Bildningsförvaltningen krävs för att
skolorna och eleverna ska få information om de prognoser och bristyrken som
finns i regionen. Ett första steg är att AF bjuder in skolornas Studie- och
yrkesvägledare till informationsträffar en gång om året innan skolornas valperiod
börjar.
Anställd samordnare som samverkar med idrottsföreningarna. Om det finns en
person som tar det gemensamma ansvaret gentemot idrottsföringarna kan det
mycket väl finns möjlighet till sysselsättning för ungdomar i olika klubbar – men
klubbarna själva har inte resurser att anställa personer och sköta kontakten mot
AF. En resurspool behövs likt ett bemanningsföretag. Undersök möjligheterna att
söka projektpengar genom Arvsfonden och flera fonder för uppstart.
Gemensam handlingsplan mot frånvaro i grundskola och gymnasieskolan
reviderades 2010 och behöver uppdateras. Samverkan mellan Ungdomstorget,
gymnasieskolan och IA klassen bör utvecklas.
Statistiken i KAA visar alla avhopp från gymnasieskolor i Katrineholms kommun.
Tyvärr framgår det inte av statistiken om eleven är skriven i annan kommun.
Många ungdomar som idag har LSS och daglig verksamhet är inte inskrivna på AF
men de är på väg mot egen försörjning. Här behövs utveckling av samverkan för
målgruppen.
Både coacher på Ungdomstorget och pedagoger i IA klassen som finns på
Ungdomstorget är utbildade i 7-Tjugo. Metoden bygger på att uppmuntra
deltagarna/eleverna till att ta ansvar för sina egna handlingar. Man arbetar bl a med
målsättning, motivation och självbild. För att förebygga skolavhopp bör man i
grupp jobba med metoden redan på gymnasiet. Lämpligt är då att en pedagog och
en coach som är utbildade i metoden bildar team som gymnasieskolan kan kalla in
till klasser vid behov.
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