Studie- och arbetscoachning för unga
•Projekttid
Oktober 2006 – december 2007.
•Målgrupp
Ungdomar mellan 16 och 20 år som varken gick i
gymnasiet eller hade arbete/praktik.
Rekryteringen skedde dels via fritidsgårdarna,
dels på basis av en kartläggning som kommunen
gjort över unga som inte gick i gymnasiet.
•Kort beskrivning
Projektet syftade till att förbereda och motivera
ungdomar för studier och/eller praktik/arbete.
Bakgrunden var att forskning visat på ett
samband mellan ofullständig skolgång och risk
för kriminalitet och missbruk. I projektet ingick
såväl studier som praktik. Tillsammans med
projektledaren undervisade två coacher
ungdomarna i kärnämnen, hjälpte till att skaffa
praktikplatser och gav stöd under själva
praktiken. Coachernas arbete syftade till att
förbereda och motivera de unga för vidare
studier eller arbete/praktik. Coacherna hjälpte
också en kväll i veckan ungdomar upp till 24 år
med att skriva CV, söka till gymnasiet m.m.
Projektet bedrevs i Ungdomens Hus i Fittja.
Där genomfördes 2005 pilotprojektet ”Arbetskarriär”. Erfarenheterna därifrån togs tillvara.
•Samverkanspartners
Socialförvaltningen, utbildning och arbetsmarknad
samt kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka
kommun, Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem samt
Stockholms läns landsting.
•Mål
- Erbjuda plats för minst 25 deltagare.
- 70 procent av deltagarna skulle fullfölja
programmet under tre månader, förutsatt att de
inte fick arbete eller påbörjade annan utbildning.
- 80 procent av dem som var kvar efter tre
månader skulle gå vidare till studier, praktik, en
lärlingsplats eller ett arbete.
- Varje deltagare skulle få en individuell
kartläggning samt en handlingsplan.

•Resultat
25 ungdomar fick information om projektet. Av dessa
deltog 17 i någon form av insats, varav 14 i mer än tre
månader. Av de tre som slutade i förtid fick en arbete,
en blev kallad till militärtjänst i utlandet och en bröt
projektet av andra skäl. Av dem som efter tre månader var kvar i projektet fick 78 procent praktik eller
tillfälligt arbete. Av de 8 som deltog hösten 2007
överfördes vid årsskiftet 7 till IV-programmet vid
Tumba gymnasium. Samtliga fick en individuell
handlingsplan. Andra effekter var en förbättrad hälsa.
•Kostnader
Projektet kostade totalt 877 000 kr.
•Utvärderingar
Projektet utvärderades våren 2007 och omfattade
framför allt tiden fram till juni. (”Skoltrötta ungdomar”. Om projektet Studie- och arbets-coachning
för unga. FoU-Södertörns skriftserie nr 60/07).
Utvärderingen visade att projektet varit framgångsrikt
vad projektdeltagarna beträffar. Man hade dock svårt
att nå upp till planerat antal deltagare. Relationen till
coacherna var den viktigaste framgångsfaktorn. De
unga, som ofta känt sig främmande inför skola och
arbetsliv, blev nu bemötta med respekt och coacherna
anpassade sina insatser utifrån varje enskild individ.
•Utvecklingsarbete
Projektets upplägg ändrades såtillvida att de
gruppaktiviteter som fanns med i planeringen från
början ersattes av enbart individuell coachning.
•Efter projekttiden – nuläge
Projektet avslutades i december 2007. Erfarenheterna
av projektet har tagits tillvara i ordinarie verksamhet.
•Kontaktperson
Ulla Pålsson, f.d. projektledare, tel 0708-86 10 65,
e-post ulla.palsson@botkyrka.se
Samordningsförbundet Botkyrka ska samordna
rehabiliteringsinsatser i syfte att ge individen ett
bra och effektivt stöd till förbättrad hälsa och
ökad självförsörjning. Verksamheten är ett
komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser
och bygger på en gränsöverskridande
samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, landstinget och kommunen.
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