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Målgrupp
Ungdomar på folkhögskolan och 6 månader efter avslutad skola, 18-26 år i behov av
kompenserande verktyg, IT-hjälpmedel för läs och skrivsvårigheter och i viss mån
koncentrationssvårigheter eller svårigheter med tidsuppfattning.
Mål
Övergripande mål:

Genom utveckling av kunskap om kognitivt stöd och ökad samverkan myndigheter
emellan ge stöd till elever 18-26 år på Birka folkhögskola, på väg ut i arbete/studier så
att anställningsbarheten ökar.
Att utveckla folkhögskolans kompetens att med helhetssyn kartlägga och ge stöd till
elever som har behov av kognitivt stöd i undervisningen.
Delmål:

Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor och svagheter och med lämpliga
verktyg/hjälpmedel, att utifrån ungdomars önskemål, stödja de ungas självständighet
och möjligheter till fullständiga betyg.
Att öka kompetens och spridning av kunskap hos de som möter dessa ungdomar
inom såväl Birka folkhögskola som samverkansmyndigheter, arbetsgivare och
politiker.
Skapa en samarbetsmodell för Arbetsförmedlingen Krokom och Östersund och Birka
på både övergripande och individuell - deltagarnivå
Nyttja erfarenheter från Strömsunds och Åres projekt ”Verktyg hela vägen” genom
att delta i samverkan i länet
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Innehåll
Sektorsövergripande samverkan för att stärka unga i behov av särskilt stöd och skapa bättre
förutsättningar inför arbetsliv/studier/sysselsättning. Fokus ligger på elever med läs och
skrivsvårigheter och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Skapa en individuell plan
med fokus på framtiden för individen.
Ge eleven möjlighet att arbeta med olika lär verktyg under sin studietid för att kunna ta
ställning till vilka verktyg man kan använda sig av i sitt lärande och i sitt framtida yrkes/studieliv.
De verktyg som fungerar bra samlas i en Verktygsportfolio.

Samverkansfaktorer och implementering
Birka folkhögskola ska driva verksamheten efter försöksperioden.
Insatsen ska kontinuerligt implementeras i de verksamheter som deltar, dvs. skolan,
Arbetsförmedlingen i Krokom och Östersund, annan projektverksamhet med syfte att öka
anställningsbarheten för deltagarna, samt offentliga och privata arbetsgivare.
Implementeringen genomförs genom muntlig och skriftlig information till berörda parter.
Samverkan och kunskapsöverföring sker också med övriga ”Verktyg hela vägen”-arbete som
Samordningsförbundets följer och driver i länet.

Utvärderingsplan
Rapporter, skriftliga delges till styrgrupp och Samordningsförbundet.
Delrapporter 2014-09-30, 2015-02-23.
Slutrapport 2015-09-01.
Kontinuerlig utvärdering/återkoppling av mål och resultat till styrgruppen 2 gånger/halvår
Ekonomisk skriftlig uppföljning och utvärdering
Löpande rapportering i SUS

2014-09-17 Sammanställt av Gunilla Kaev, Samordningsförbundet i Jämtlands län

2

