Gemensam utvecklingsgrupp 16 mars 2020
Stöd till unga att komma ut i arbete
Ung framtid 2.0
Ann-Sofie Thurfjell och Jennie Eng från arbetsförmedlingen berättade om Ung framtid 2.0, som är ett
ESF-projekt i län med hög ungdomsarbetslöshet, som pågår till 2022.
Syftet är att fler unga ska börja arbeta eller studera. Målgruppen är 16-29 år. Kriterierna är att du ska
vara inskriven på arbetsförmedlingen och som högst ha en grundskoleutbildning.
Ett mål är att öka antalet ungdomar som fullföljer gymnasieutbildning.
De jobbar bland annat med studier för lågutbildade, intensivt matchningsarbete och
studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
Andra insatser:
•
•
•
•
•
•

Karriärvägledning
Arbetsmarknadskunskap
Kontakt med arbetsgivare
Hitta en utbildning
Studiebesök på utbildningar eller hos arbetsgivare
Praktik

Det handlar mycket om individuellt arbete.
De tar in nya deltagare nu. Den som träffar någon som kan vara aktuell kan be dem kontakta
arbetsförmedlingen för med information.

Smart väg
Birgitta Persson från skol- och fritidsförvaltningen berättade om Smart väg, som är stadens insats för
ungdomar, 16-20 år, som inte fullföljt gymnasiet.
Mobbning och utanförskap vanligaste orsaken till studieavbrott – enligt ungdomarna själva. Men
även brist på pedagogiskt stöd i skolan och vuxna som inte bryr sig ligger högt upp på listan.
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dåliga hemförhållanden kommer längre ned på listan.
Smart väg jobbar individuellt med ungdomarna, eftersom ungdomarna har visat litet intresse för
arbete i grupper.
De gör löpande uppföljningar med de avhoppade eleverna.
De dokumenterar insatserna.
Kriterierna är att ungdomarna ska vara folkbokförda i kommunen, är 16-20 år och saknar
gymnasieexamen.
Insatsen är en samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och
Region Skåne.

Teamet består av:
•
•
•

Studie- och yrkesvägledare
Coach/socionom
Kurator på ungdomsmottagningen

Individperspektiv
•
•
•
•

Olika för varje person
Navigera rätt, korta vägar
Ge tid för personen att hitta sina mål
Alla kontakter utgår från samma ställe

Samverkan
•
•
•

Möjlighet att hitta nya arbetssätt
Ökad samverkan
Öppna kanaler till samverkansparter

Tidig kontakt med skolan
•
•

Elever som riskerar att avbryta sina studier
Elever som avslutar gymnasiet utan examen

Plattformen Smart väg
•
•
•

Vid risk för studieavbrott samarbetar Smart väg och gymnasieskolorna
Smart väg hakar i skolans arbete för att skapa trygghet för elever och föräldrar
Den unges alla insatser och aktiviteter samordnas med en röd tråd

Möjlighet till praktik och Talangjobb, som är ett ESF-projekt jobbar med ungdomen mot ett arbete
under tre månader.
Finns det en ökad psykisk ohälsa.
Smart väg sitter på Gasverksgatan 9 (mötesplats California) och det går att komma dit på
Du kan också ta kontakt via helsingborg.se.

Kommande möten
Datum och teman för vårens möten är preliminära, med tanke på Corona-viruset. Vi undersöker
möjligheterna att ha webbsända möten så länge krisen varar.
•
•
•

20 april – case management (vård- och stödsamordnare)
11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

