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Arbetsmodell

Enligt fastställd handlingsplan 2015-09-20 finns rutiner för uppföljning av kommunens ungdomar
under 20 år, som ej befinner sig i utbildning eller ej har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.
För att kontinuerligt följa upp och informera ungdomar om möjligheten till studier m.m. har följande arbetsmodell tagits fram.
Varje år under höstterminen informerar barn- och utbildningssektorn sina samarbetspartners om
det kommunala ansvaret för ungdomar mellan 16-20 år. Ett gemensamt utskick har tagits fram
tillsammans med kranskommunerna Vindeln, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm för att
säkerhetsställa att vi får information från gymnasieskolorna vilka elever som inte nått ett slutbetyg.
Kranskommunerna träffas 2-3 gånger per år för att dela med sig av kunskap och för att hela tiden
utveckla denna skyldighet kommunen har. De som uppmanas att kontakta oss kring aktuella
ungdomar är kommunala gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor.
Minst en gång/månad kontrolleras, via befolkningsregistret, vilka ungdomar i aktuell ålder som är
nyinflyttade i kommunen. De inflyttade informeras om det kommunala uppföljningsansvaret och
ombeds att besvara ett antal frågor.
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Det aktuella läget

I februari 2017 rapporterade vi till skolverket 63 ungdomar höstterminen 2016 som innefattas av
aktivitetsansvaret. September 2017 rapporterade vi in 45 ungdomar vårterminen 2017. De flesta
elever är inskrivna i introduktionsprogrammen. Resterade har haft praktik eller andra studier. Av de
32 språkintroduktions elever som var inskrivna på Lärcentrum som ingick i statistiken blev 9
behöriga till ett nationellt program. Examen 2017 har gymnasieskolorna meddelat att 5 elever inte
fått en fullständig gymnasieexamen. Dessa har erbjudits studievägledning och en förfrågan har
skickats ut. Fyra av dessa har jobb eller praktik.
Elever som hoppar av gymnasiet eller inte kommer in på gymnasiet
5 elever har hoppat av sin gymnasieutbildning. Fyra av dessa elever är i studier från och med ht-17
och en är i arbete.
Av de ungdomar som tidigare varit aktuella för åtgärder inom ramen för uppföljningsansvaret och
inte hunnit fylla 20 år under perioden har de flesta träffat ” ung och framåt” för att komma närmare
studier eller annat, såsom t.ex. praktik.
De elever som avbryter sina studier för att direkt fortsätta på annat program inom gymnasieskolan
finns inte med i denna rapport eftersom de inte aktivt berörs av någon uppföljning.
Träffarna med kransarna har legat på is denna vårtermin på grund av att många kommuner har haft
personalbyte på KAA. Problematiken kring att kommunerna inte får information från skolorna när
elever avbryter sina studier eller inte nått slutbetyg tror vi finns fortfarande kvar och nya träffar är
inplanerade hur vi ska arbeta gemensamt med detta.
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Arbetsprocessen
De ungdomar som funnits med på listan har först kontaktats via brev med en bokad tid för träff.
För att informera om de insatser vi har att erbjuda. Kommer inte ungdomen till träffen gör vi ett
hembesök. Ungdomen kan få skriva under samtycke att ärendet lyft i BEAS för gemensam planering
och uppföljning om det krävs samverkan kring personen.
Information om vart de kan vända sig för stöd har också funnits tillgänglig på kommunens hemsida.
http://www.robertsfors.se/naringsliv/16-20-ar-utan-skola-eller-jobb/
Under detta läsår har vi startat arbetsgruppen BEAS `(Beredningsgruppen till arbete eller studier)
Denna grupp har representanter från arbetsförmedlingen, Robertsforshälsocentral,
försäkringskassan och Robertsfors kommun.
För att tillhöra målgruppen för BEAS i Robertsfors ska individen ha behov av samordnade insatser
från minst två av samverkansparterna. Det riktar sig till individer i åldrarna 16-65 år och individens
behov ska vara avgörande.
Nytt för detta läsår är också utifrån svårigheter vi stötte på föregående år och att kommunen är
skyldiga att ha uppsökande verksamhet för ungdomar vi inte får tag i.Så utifrån detta så ansökte
kommunen ett projekt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) ”Ung och
Framåt”.
Ung och Framåt är en hälsofrämjande verksamhet som kan vara en startplats för dig som framöver
önskar att närma dig studier och/eller arbetsliv. Här får du chansen att komma hemifrån, träffa andra,
hitta på aktiviteter som ger dig energi och bygga självförtroende och självkänsla. Alla deltagare som är
med får en individuell planering utifrån behov och livssituation. Tillsammans hjälps vi åt att hitta på
något som gör dig taggad och glad! Varje vecka erbjuds 3-4 aktivitetstillfällen, ibland individuellt, ibland
tillsammans med andra.
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Svårigheter som vi stött på under arbetets gång

Vi kan inte säkerhetsställa att vi som kommun får information om elever som avbryter sina studier
eller inte får ett slutbetyg från gymnasiet. Vi kan bara kontakta de som vi får vetskap om. Hur
många som är mörkertal vet vi ej i dagsläget. Några utmaningar vi står inför är att en del lever med
psykisk ohälsa och på grund av detta har vi svårt komma vidare.
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Utvecklingsmöjligheter

Vi måste försätta på att jobba aktivt med marknadsföring för att visa vad kommunen kan erbjuda
för ungdomar mellan 16-20 år för att jobba förebyggande med att inga ungdomar ska sitta hemma
utan sysselsättning. Styrgruppen ”ung och framåt” arbetar med att ta fram en egen hemsida och
trycka upp affischer för att jobba aktivt med att informera och synas. Så att även anhöriga kan
kontakta oss.
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Avslutande kommentarer 2016/2017

Den utvärdering av KAA som vi gjort inom gruppen visar att fler ungdomar eller föräldrar kontaktar
oss för att träffas och få hjälp med sysselsättning eller fortsatta studier. Detta tack vara ökad
information och en tydligare arbetsgrupp.

Robertsfors 2017-10-31

Ida Nilsson, Handläggare Aktivitetssansvar

Joanna Michels, SYV Lärcentrum

