Reviderad redovisning av befintlig verksamhet
(Bilaga 2)
Feriearbete
Östra Göinge kommun har tidigare erbjudit 55 ungdomar mellan 16-18
år ett feriearbete inom i huvudsak kommunens verksamheter. Under
sommaren 2016 gjordes en större satsning så 90 ungdomar erbjöds
feriearbete (45 tjejer/45 killar). Syftet med den kommunala satsningen
på feriearbeten är att ge ungdomar en introduktion in i arbetslivet som
också kan underlätta ett framtida yrkesval. För kommunen innebär det
en möjlighet att presentera sin verksamhet och väcka intresset hos
ungdomar att så småningom välja att arbeta inom den kommunala
verksamheten.

Lärlingsakademin Skåne Nordost
Lärlingsakademin Skåne Nordost är en ordinarie verksamhet som
förstärkts med ett ESF-projekt där kommunerna Hässleholm, Osby,
Östra Göinge ingår med Kristianstad kommun som är projektägare. Även
Region Skåne och Arbetsförmedlingen ingår i projektet. Målgruppen är
ungdomar 16-24 år som är intresserade av att gå en lärlingsutbildning.
Utbildningen är förlagd till en arbetsplats där det finns en handledare
som samarbetar med skolans yrkeslärare. Utbildningens längd varierar
mellan 20 veckor upp till två år och kan inriktas på yrkesområden som
finns inom gymnasieskolan.

Åtgärdsanställningar
Östra Göinge kommun har vid behov och tillsammans med
Arbetsförmedlingen erbjudit ett antal medborgare åtgärdsanställningar.
De åtgärdsanställningar som kan vara aktuella är nystartsjobb,
instegsjobb, extratjänster, lönebidrag, särskilt anställningsstöd, förstärkt
särskilt anställningsstöd och utvecklingsanställning.

Kommunal Vuxenutbildning
På Göinge Utbildningscenter finns möjlighet att studera såväl teoretiska
ämnen såsom yrkesutbildning och lärlingsutbildningar. Alla vuxna i Östra
Göinge är välkomna att ansöka om utbildning inom vuxenutbildningen.

Grundskola
Under grundskolan erbjuds studie- och yrkesvägledning inför
gymnasievalet. Eleverna och deras föräldrar ges även möjlighet att
besöka så kallade gymnasiemässor där samtliga gymnasieskolors
program presenteras.

Gymnasieskola
Östra Göinge kommun bedriver ingen egen gymnasieskola. Göinge
utbildningscenter tillhandahåller introduktionsprogrammen för de
ungdomar som saknar behörighet till gymnasiet.

Kommunala aktivitetsansvaret
Ungdomar som inte är behöriga till ett gymnasieprogram, avbrutit ett
gymnasieprogram eller som avslutat sina studier med enbart studiebevis
och som inte fyllt 20 år omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
De som inte är behöriga till ett gymnasieprogram hänvisas till
introduktionsprogrammen där de får läsa in de ämnen som de saknar
betyg i.

Within
Den 1 februari 2016 startade ett ESF-finansierat projekt upp, där ett
antal andra kommuner inom Skåne Nordost och Östra Göinge ingår.
Kristianstad kommun är projektägare. I Östra Göinge finns en
delprojektledare och ett team med andra relevanta befattningar i
kommunen. Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar de för att
motivera och aktivera ungdomarna, främst inom åldersgruppen gällande
det kommunala aktivitetsansvaret. Målet är att ungdomarna ska gå
vidare till studier, praktik eller arbete. Det finns även en
familjebehandlingsdel inom kommunens delprojekt.

Folkhögskolor
Folkhögskolorna erbjuder så kallade allmänna kurser för elever som har
ofullständiga gymnasiebetyg.

Utbildningskontrakt
Sedan september 2015 kan ungdomar som inte har fullföljt sin
gymnasieutbildning, tillsammans med Arbetsförmedlingen och
kommunen, teckna utbildningskontrakt. Under våren 2016 hade 7
ungdomar utbildningskontrakt. Under hösten 2016 har 1 kontrakt
tecknats.

Arbetsförmedlingens aktiviteter
90-dagarsgarantin är regeringens löfte om att alla ungdomar som inte
fått arbete eller utbildning senast inom 90 dagar från inskrivning ska ha
erbjudits en insats som leder till jobb. Arbetsförmedlingen har fått i
uppdrag att erbjuda det som regeringen lovat. När en ungdom blir
arbetslös och skriver in sig på Arbetsförmedlingen meddelar
förmedlingen tid för ett planeringssamtal. Vid planeringssamtalet (första
personliga mötet på Af) kartläggs ungdomens förutsättningar och behov

på individnivå och därefter erbjuds en lämplig aktivitet/insats, se nedan.
Nedan följer en presentation över de aktiviter som idag finns att
erbjuda:

Jobbcoach
Stöd i arbetssökande, stöd med CV och intervjuteknik osv.

Ung framtid
ESF-projekt där en förmedlare arbetar med cirka 30 matchningsbara
ungdomar under en 6 månader period.

Arbetsmarknadsutbildningar
-Serviceutbildning

-Arbetsplatsförlagd utbildning
-Allmän förberedande utbildning
-Grundläggande moduler
-Yrkessvenska
Med mera

Studiemotiverande folkhögskolekurs
Riktar sig till ungdomar som funderar på vidare studier.

Praktik
Hos en arbetsgivare i syfte att anställas efteråt eller kanske vägledas
inför en utbildning.

Eures
Matchning i Sverige och Europa

