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1. CENTRALA UPPGIFTER 

Projektets namn och projektkod  Steg för steg S10932 

Tid under vilken projektet genomfördes  1.1.2009-30.6.2012 

Program, programdel, insatsområde  Fastlandsfinlands ESF-program, 

 Riksomfattande delen, Främja  

sysselsättning och kvarblivande på  

arbetsmarknaden och förebygga 
utslagning   

Huvudansvarig myndighet   Utbildningsstyrelsen 

Organisation som administrerar projektet  Svenska Österbottens förbund för  

utbildning och kultur/Yrkesakademin i 
Österbotten 

Projektansvarig   Kenneth Heimdahl 

Postadress    Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa 

Telefon    06-3242000  

Projektledare    Ann-Louise Jussila, Harriet Norrback 

 

 

2. SAMMANDRAG 

Den grundläggande utbildningen har under de senaste åren utvecklat och utvecklar ännu allt 
flexiblare studievägar för elever med olika behov och intressen. Detta gör det naturligt att även 
andra stadiets utbildning utvecklar en större flexibilitet och utvecklar sin kompetens för att möta 
studerande med varierande behov, för att förbättra deras möjligheter till studier, arbetsliv och en 
god livskvalitet. 

Projektets syfte var att initiera och aktivera kommunala och regionala samarbetsformer mellan olika 
aktörer för att proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott och utslagning bland unga. För att nå 
projektets syfte har det bildats ett effektivt nätverk där aktörerna skapat en kontinuitet och kedja av 
fungerande handledning av ungdomar genom att tillsammans se över vad som finns och behövs i den 
egna regionen.  
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En annan central verksamhet inom utvecklingsarbetet har varit utökade och effektivt handledda 
praktiska perioder inom yrkesutbildningen för ungdomar med sviktande studiemotivation, 
svårigheter att göra ett yrkesval, som gjort fel yrkesval samt för specialelever. Detta har möjliggjorts 
via ett samarbete mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet, med stöd av andra 
samarbetsparter.   

Lärare och handledningspersonal inom den grundläggande utbildningen årskurs 7-9 och andra 
stadiets yrkesutbildning har också erbjudits möjlighet att besöka varandras skolor för att utvidga 
samarbetet över stadiegränserna. Dessutom har lärare och annan skolpersonal getts möjlighet att 
delta i flera fortbildningar angående ungdomar och pedagogiska metoder under projektets gång. 

Totalt har sju lärare deltagit i lärarrotationen, 88 lärare fungerat som handledare och 168 elever och 
studeranden deltagit i praktikverksamheten. Responsen från alla deltagare har varit positiv, vilket vi 
anser beror mycket på att lärarrotationen och praktikverksamheten varit flexibel och utformats enligt 
deltagarnas behov. Dessutom har fem fortbildningstillfällen ordnats för lärare och övrig skolpersonal 
inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning. 

 

3. LEDNING, ADMINISTRATION OCH SAMARBETE 

I projektets inledningsskede utnämndes en styrgrupp. Ur bilagan framgår direktionens beslut om 
styrgruppens sammansättning (bilaga 1). Styrgruppen har sammankommit cirka två gånger per år 
och sammantaget till sex protokollförda mötestillfällen under projektets genomförande (bilaga 2). 

Finansiären har representerats av Tor Lindholm. Övriga sakkunniga som också medverkat i 
styrgruppen är Annica Finne, Harriet Norrback, AnnChristine Söderlund, Gundel Östman, Erika 
Hagström, Anna Södergran och Therese Rosenberg-Hiekkanen. Alla dessa personer har arbetat inom 
projektet som koordinatorer eller annan sakkunnig och har därför erbjudits möjlighet att delta i 
styrgruppens möten. 

Styrgruppens uppgifter har varit att godkänna de preciserade verksamhetsplanerna och projektets 
mål, övervaka och följa med hur projektet framskrider och hur medlen används, ställa sin sakkunskap 
till projektets disposition, verka som en länk till intressentgrupperna samt för sin del svara för 
projektets effektivitet och resultat. Styrgruppens sammansättning har enligt projektadministrationen 
varit god, gruppen har arbetat aktivt och tagit sin roll på allvar. Gruppen har kommit med bra 
synpunkter och bistått i projektets genomförande.  

Projektet genomfördes utgående från tre regioncentra i Österbotten (Jakobstad, Vasa och Närpes) 
närmast med beaktande av den geografiska placeringen av den grundläggande yrkesutbildningen i 
Österbotten. Yrkesakademin i Österbotten fungerade som projektägare och huvudgenomförande 
och samarbetsparters var Optima och Vasa yrkesinstitut.  

Utvecklingsarbetet koordinerades av Yrkesakademin i Österbotten. Eftersom projektets geografiska 
område är stort utsågs lokala koordinatorer som ansvarade för det praktiska genomförande på 
respektive område. I projektets inledningsskede gjordes en arbets- och ansvarsfördelning dels mellan 
de samarbetande organisationerna och dels mellan alla verksamma i projektet (bilaga 3). 
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Arbetsfördelningen har i stort utgjorts av att projektledaren skötte de administrativa uppgifterna 
såsom koordinering med andra liknande projekt, rapportering, uppföljning av projektets ekonomi, 
fortbildningsplanering och kontakt till alla parter inom projektet. Koordinatorerna på respektive ort 
har koordinerat och deltagit i genomförandet av branschpraktikerna, fungerat som kontakt- och 
ansvarsperson inom den egna regionen samt rapporterat resultat till projektledaren.  

För att koordinera arbetet mellan de olika regionerna och för att främja informationsöverföringen 
bildades en arbetsgrupp som bestod av alla verksamma i projektet. Arbetsgruppen har 
sammankommit enligt behov för att diskutera aktualiteter inom projektet, planer för genomförandet 
och erhållen feedback. PM från dessa träffar finns som bilaga (bilaga 4). I projektets genomförande 
har dessa fördelningar hållits fast vid och inte upplevts som något slag av problem.    

 

4. BAKGRUND, MÅL OCH MÅLGRUPP 

Bakgrund 

I takt med att den grundläggande utbildningen utvecklar flexiblare studievägar för elever med olika 
behov och intressen är det naturligt att andra stadiets yrkesutbildning utvecklar en större flexibilitet 
och sin kompetens för att möta studerande med varierande behov, och genom detta förbättra deras 
möjligheter till studier, arbetsliv och en god livskvalitet. 

Projektets övergripande syfte var att utveckla och integrera kommunala, regionala och nationella 
samarbetsformer mellan olika aktörer i syfte att proaktivt delta i förebyggandet av avbrott och 
utslagning bland unga genom att handleda unga till utbildning, yrke och arbetsliv utgående från de 
individuella inlärningsförutsättningarna. Projektet har långsiktigt strävat efter att vara med om att 
skapa möjligheter till och bidra med information om alternativa vägar till utbildning och arbetsliv, 
samt att utveckla yrkesutbildningens kompetens att möta studerande med varierande behov. 

 

Mål 

Projektets mål var en verksamhetsmodell som gör övergången mellan den grundläggande 
utbildningen och andra stadiet flexiblare genom en utökad individualisering av studievägar för 
elever/studerande med varierande studieförutsättningar och intressen gällande yrkesval. Projektet 
hade även som mål att kongruera de pedagogiska metoderna mellan den grundläggande utbildnigen 
och andra stadiet genom 

- Utökade perioder av PRAO och PRUO 
- Via verksamhetsmodellen skapa modeller/pedagogiska metoder för specialelever inom den 

grundläggande utbildningen att erhålla positiva studie- och arbetserfarenheter. 

Till projektets mål hörde att utvidga utbildningsanordnarnas verksamhetsformer och öka kvaliteten 
på den pedagogiska verksamheten, samtidigt som de strukturella förutsättningarna i 
organisationerna, kommunerna och regionen i övrigt utvecklas över förvaltningsgränserna. Detta 
sker bland annat genom att öka kompetensen i nätverkssamarbete hos dessa parter. 
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Projektet hade också som mål att öka lärares, handledares, personal inom studerandeboende, 
studerandevård, stöd- och handledningstjänsters kompetens: 

- att planera, verkställa och utvärdera en individualiserad studieplanering 
- om konsekvenspedagogik 
- att stöda elever/studerande, målsmän och övrig personal i deras arbete med ungdomar i 

samband med sociala, psykosociala, socioekonomiska och hälsoproblem. 

 

Målgrupp 

Till projektets direkta målgrupp hörde  

- lärare och handledare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning 

- personal inom studerandevården, stöd- och handledningstjänster inklusive personal inom 
studerandes boende inom såväl de grundläggande som yrkesutbildande organisationerna 

- personal inom enheternas utvecklingsverksamhet 

- personal inom den tredje sektorn, främst ungdomsverkstäderna och Folkhälsan. 

 

Den indirekta målgruppen bestod av: 

- elever inom den grundläggande utbildningen i regionen 

- yrkesinstitutsstuderande med risk för att avbryta studierna 

- ungdomar i åldern 14-25 som deltar i ungdomsverkstädernas verksamhet 

- ev arbetsplatser som eleverna/studerande kommer i kontakt med. 

 

5. VERKSAMHET OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 

Projektet har samarbetat med de svenskspråkiga kommunerna i Österbotten, Optima, Vasa 
Yrkesinstitut, ungdomsverkstäderna i Österbotten, Läroavtalsbyrån, samt liknande ESF-projekt i 
Svenskfinland. 

 

5.1 Verksamhetsmodell för övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiets 
yrkesutbildning 

Projektets mål var en verksamhetsmodell som skall göra övergången mellan den grundläggande 
utbildningen och andra stadiet flexiblare genom en utökad individualisering av studievägar för 
elever/studerande med varierande studieförutsättningar och intressen gällande yrkesval.  
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Detta har skett genom pilotförsök i form av utökade branschpraktiker där elever som är osäkra på 
studieval eller av annan orsak behöver handledning för övergången till andra stadiet och studerande 
som valt fel bransch och funderar på att avbryta studierna har haft möjlighet att bekanta sig med 
olika utbildningar inom andra stadiets yrkesutbildning. 

När branschpraktikverksamheten startade hösten 2009 var frågorna många. Vad gagnar eleverna? 
Vilken är den bästa metoden för att få bäst resultat för så många elever som möjligt? Hur ska 
verksamheten utformas? Hur ska koordinatorn arbeta? 

Inom branschpraktikverksamheten koncentrerade vi oss främst på den grupp av elever som av någon 
orsak hade särskilt behov av stöd. Den grundläggande utbildningens elevhandledare eller 
klassföreståndare fungerade som kontaktpersoner och valde ut de elever som gavs möjlighet att 
delta i projektet. Praktikarrangemangen skulle ordnas så flexibelt som möjligt för att tillgodose 
elevens önskemål och den grundläggande utbildnigens läroplan. För eleven ville vi skapa en trygghet i 
en främmande miljö. Därför blev koordinatorns arbete med den enskilda eleven varierande 
beroende på elevens personliga behov. Koordinatorns mål har varit att vara den neutrala ”bekanta” 
personen som eleven kan vända sig till i händelse av att problem eller frågor uppstått under 
praktiktiden. I början av projektet kontaktades de svenskspråkiga kommunerna i Österbotten och 
samarbetsavtal med de som ville ta del av praktikverksamheten uppgjordes. Vi undersökte även de 
olika utbildningsprogrammens krav och möjligheter för att ta emot elever på praktik. Hur 
praktikverksamheten genomförts förklaras närmare i den handbok som gjorts inom projektet (bilaga 
5).  

Responsen från de som deltagit i praktikverksamheten har varit positiv. De elever som varit på 
praktik vid andra stadiets yrkesutbildning har upplevt det som en trygghet att de lärt känna lärare vid 
branschen och känner till byggnaderna där utbildningen hålls, vilket skapar en trygghet när de 
påbörjar studierna vid yrkesläroanstalten. Flera elever har även konstaterat att den bransch som de 
trodde var något för dem inte var det, vilket kan ses som ett positivt resultat eftersom dessa elever 
kunde hitta en lämpligare bransch som passade dem redan innan de sökt till andra stadiet. 
Responsen som erhållits från elever som deltagit i praktikverksamheten och från sändande skolas och 
mottagande skolas lärare finns som bilaga (bilaga 6). Praktikverksamheten har även dokumenterats i 
case (bilaga 7). 

Projektet har även skapat en övergångsmodell som ska hjälpa kommunerna och de olika regionerna 
att lättare åskådliggöra vilket utbud som finns för att underlätta övergången från den grundläggande 
utbildningen till andra stadiet. Övergångsmodellen är nätbaserad och varje kommun kan genom att 
använda projektets övergångsmodell som botten göra en egen, med egna regionala inslag. Modellen 
finns på adressen http://prezi.com/qfyg2x93gnbr/overgangsmodellen/  och som bilaga (bilaga 8).    

 

5.2 Ökad kompetens hos lärare, handledare och övrig personal 

Projektets mål var att öka kompetens hos lärare, handledare och övrig personal gällande 

- att planera, verkställa och utvärdera en individualiserad studieplanering 
- om konsekvenspedagogik 
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- att stöda elever/studerande, målsmän och övrig personal i deras arbete med ungdomar i 
samband med sociala, psykosociala, socioekonomiska och hälsoproblem. 

Detta har gjorts genom att lärare vid den grundläggande yrkesutbildningen och andra stadiets 
yrkesutbildning tillsammans med en koordinator planerat, genomfört och utvärderat 
branschpraktiker för elever från den grundläggande utbildningen. Praktikverksamheten har delvist 
presenterats i föregående kapitel, kapitel 5.1, och det material som skapats i form av avtal, 
utvärderingsblanketter, elevkort och så vidare finns som bilaga (bilaga 9).  

Dessutom har följande fortbildningstillfällen ordnats: 

- Självreflektion och självkänsla –mot en realistisk självbild med Eeva-Liisa Salmi, 
- Konsekvens- och socialpedagogik med Sonja Kurtén-Vartio och Christer Cederlund, 
- Ungdomars psykiska hälsa, med fokus på ätstörningar, missbruk och självdestruktivitet med 

Hanna Hongell, Anne Salovaara-Kero och Sofia Åkerman, 
- Att arbeta med ungdomar med Anne Salovaara-Kero, Suss Åhman och Håkan Söderman. 

Ämnen som behandlades var att vara mamma annorlunda, sexsnack och spelmissbruk, 
- Att undvika utslagning bland ungdomar med Göte Winé.  

Programmen för de fortbildningar som hållits finns som bilaga (bilaga 10), samt det 
informationsmaterial om konsekvenspedagogiken som skapats inom projektet (bilaga 11). 

 

5.3 Ökad kompetens i nätverkssamarbete  

Nätverket som skapades inom projektet hade som mål att bli ett kompetenscentrum som stöder och 
effektiverar studerandes väg från den grundläggande utbildningen till andra stadiet och därefter ut i 
arbetslivet. Nätverkets arbetsform ska bli proaktiv till förmån för den unga.  

För att förverkliga detta har projektet ordnat nätverksträffar. Målet med nätverksträffarna har varit 
att stärka samarbetet mellan tredje sektorn, den grundläggande utbildningen, sociala sektorn och 
andra stadiet. Nätverksträffarna har hållits regionvist, i Närpes, Vasa och Jakobstad, en gång per 
termin. Under nätverksmötena har olika aktuella teman presenterats och diskuterats. PM från alla 
nätverksmöten finns som bilaga (bilaga 12). För att mötena ska fortsätta efter projektet har ansvaret 
för att kalla till nätverksmöte getts till mötesdeltagarna.  

Dessutom var projektet med och ordnade en nätverksträff i Pargas för ungdomsverkstäder och skolor 
från grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning (bilaga 13).  

Lärare och handledningspersonal från den grundläggande utbildningen årskurs 7-9 och andra stadiets 
yrkesutbildning har även haft möjlighet att delta i lärarrotation, där de besökt varandras skolor för 
att utvidga samarbetet över stadiegränserna. Totalt deltog 7 personer i verksamheten. Blanketter 
och utvärderingen från dessa finns som bilaga (bilaga 14). 
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6. RESULTAT OCH INNOVATIVITET 

Målet med projektet har nåtts och responsen från deltagarna har varit mycket god. Nedan följer en 
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på flera olika branscher.  
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Överlag kan vi konstatera att samarbetet mellan den grundläggande utbildningen, andra stadiets 
utbildning och tredje sektorn i svenska Österbotten har stärkts. Genom de fortbildningstillfällen som 
ordnats har skolpersonal fått nytt kunnande och kännedom om vad som händer i dagens samhälle. 
De lärare på yrkesläroanstalterna som tagit emot elever på praktik har fått öva sig i att handleda 
elever och i vissa fall har en attitydförändring skett till elever med särskilda behov.  

Som redan nämnts skapades ett samarbetsnätverk i svenska Österbotten som täcker den 
grundläggande utbildningen årskurs 7-9, andra stadiets yrkes- och gymnasieutbildningar, 
ungdomsverkstäderna, läroavtalsbyrån och de sociala myndigheterna. Resultatet av de 
nätverksmöten som hållits är att hela regionens situation i fråga om utbildning, ungdomar och 
utslagning bland ungdomar diskuterats och att samarbetet mellan de olika organisationerna 
utvecklats.  

När det gäller praktikverksamheten gjordes ett försök där en klass omotiverade pojkar från årskurs 9 
deltog fyra dagar i veckan i den grundläggande utbildnigens undervisning och var en dag i veckan på 
praktik vid en yrkesläroanstalt på valbar linje. För att eleverna skulle ha rätt till praktikdagen fick 
ingen olovlig frånvaro förekomma de fyra dagarna eleverna var i skolan. Resultatet var positivt och 
elevernas frånvarotimmar blev färre. Som tidigare nämnts förändrades yrkeslärares syn på elever 
med särskilda behov positivt genom praktikverksamheten.    

Produkter som skapats inom projektet är handbok i konsekvenspedagogik, samt rutiner och modeller 
för planering, genomförande och utvärdering av utvidgade praktikperioder, som ger praoelever med 
särskilda behov en ökad trygghet. Detta material och dess tillgänglighet via projektets webbsida gör 
det möjligt för vem som helst att pröva den modell som arbetats fram under projektets gång. 

 

7. GODA ERFARENHETER 

En koordinator som hjälper till vid planeringen och koordineringen av praktikerna visade sig vara bra. 
Detta innebar att yrkeslärare inte behövde ta hand om hela planeringen av det praktiska och därmed 
kunde koncentrara sig på undervisningen. Yrkeslärarna hade även någon att ta kontakt med ifall 
praktikeleven avbröt praktiken och behövde själva inte avbryta sin undervisning för att leta rätt på 
eleven. Detta gjorde också att praktikerna löpte smidigare och yrkesläroanstaltens studerande blev 
inte lidande av att läraren hade andra arbetsuppgifter. Även eleverna som kom på praktik hade nytta 
av detta. Koordinatorn träffade eleverna innan praktiken, vilket betydde att de hade någon de kände 
som tog emot dem när de kom till praktikplatsen. Detta visade sig vara bra för osäkra elever och det 
var endast ett fåtal elever som avbokade praktiken samma dag eller dagen innan den skulle inledas. 
För de elever som behövde det fanns koordinatorn med under praktiktiden, vilket resulterade i att 
eleverna kunde pröva på studierna vid en yrkesläroanstalt trots osäkerhet och speciella behov. 
Gällande praktikverksamheten har de elever som deltagit upplevt praktiken som positiv eftersom de 
fick pröva på om utbildningen passade dem och kände till utrymmen och lärare när de inledde sina 
studier vid yrkesläroanstalten, vilket gav en stor trygghet.       
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Det samarbetsnätverk som byggts upp via bland annat nätverksmöten har lett till att tröskeln blivit 
lägre för att ta kontakt och samarbeta kommuner, utbildningsanordnare och ungdomsverkstäder 
emellan. Personliga kontakter gör att det är lättare att ta kontakt.  

God praxis har spridits till de branscher vid yrkesläroanstalterna som tagit emot praktikelever, samt 
till sändande skolor och samarbetsparters via nätverksmötena. Vidare har projektledaren och 
sakkunniga deltagit i nätverksträffar för svenskspråkiga projekt arrangerade av AVI-verket och ELY-
centralerna, samt seminarier ordnade av UBS. Under dessa träffar har olika utvecklingsprojekts 
erfarenheter jämförts, samtidigt som de fungerat som fortbildningstillfällen.  Representanter för 
projektet har också deltagit i andra träffar och seminarier där målet varit att informera om aktuella 
teman och utvecklingstrender, samt att sprida goda erfarenheter och att nätverka. 

I genomförandet av slutseminariet den 3.5.2012 samarbetade vi med UBS-projektet Utvidgad 
inlärning i arbetet 3. Avsikten med seminariet var att sprida information om projekten och på samma 
gång diskutera hur projektens verksamhet kan fortsätta utan extern finansiering. Programmet för 
seminariet bifogas (bilaga15). Resultatet av de diskussioner som fördes sammanställdes och bifogas 
(bilaga 16). 

 

8. PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER 

I projektets inledningsfas sågs yrkesläroanstalternas branschers olikheter som ett problem. Vissa 
branscher kunde inte ta emot praktikelever på grund av praktiska- och arbetssäkerhetsskäl och 
kraven på hur praktikerna skulle genomföras varierade mycket. En av orsakerna till att detta ansågs 
vara ett problem var att lärare inom den grundläggande utbildningen inte förstod varför eleverna 
inte gavs möjlighet att besöka alla branscher samt att eleverna inte fick pröva på den bransch som 
intresserade dem. Ett annat problem var också att många lärare jämförde praktikperioderna med 
den "vanliga" praon och såg eleven som den direkta målgruppen för projektet. Det var därför viktigt 
att i början ofta påpeka att läraren stod i fokus och skulle få nya kunskaper angående handledning av 
praktikelever. Vissa lärare var svåra att engagera i praktikverksamheten eftersom de upplevde sin 
arbetsbörda som överväldigande. Dessa problem överkoms så småningom när läraren fick mera 
kunskap om praktikverksamheten och koordinatorn hjälpte till vid planering av praktikerna och 
introduktionen av praktikeleverna, samt av en stor förmåga till flexibilitet bland projektets personal 
och deltagare.  

Under projektets gång upplevdes en del lärares negativa inställning till elever i behov av särskilt stöd 
som ett problem. Den negativa inställningen ändrades dock hos många lärare under projektets gång 
när elever i behov av särskilt stöd praktiserat på olika branscher och läraren märkte att den egna 
uppfattningen var fel. Även tystnadsplikten kunde ibland upplevas som ett problem. Eftersom lärare, 
och då främst sändande skolas lärare, ibland var rädda för att berätta för mycket om en elev 
berättades inte all viktig information till mottagande skola. Detta ledde i några fall till att praktiken 
misslyckades eftersom eleven inte fick det stöd denne behövde. Detta ledde även till att upplägget 
på praktiken inte alltid var till förmån för eleven, vilket kunde ha undvikits vid bättre information om 
elevens bakgrund och situation.    
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På grund av avsaknad av ett fungerande lokaltrafiknätverk har det under projektets gång varit en 
utmaning att ordna praktikperioder för de elever som bor på landsbygden. Även om internat finns att 
tillgå har det inte alltid varit ett alternativ på grund av elevernas ålder och behov, samt 
utrymmesbrist på internaten. För att lösa detta problem ordnades flera elevers praktiker på samma 
dag så att en lärare från sändande skola kunde skjutsa eleverna till praktikplatsen. Detta krävde stor 
flexibilitet och vilja både från sändande och mottagande skola. 

En utmaning för projektet har varit tysta, omotiverade elever. Inom praktikverksamheten var de 
flesta elever pojkar som hörde till den s.k. jopo-undervisningen. Dessa elevers praktiker fungerade 
bra eftersom de tyckte om att få arbeta praktiskt och var motiverade att pröva på yrkesutbildningen. 
De tysta, omotiverade eleverna var ofta de som inte visste vad de ville göra efter den grundläggande 
utbildningen och vars praktiker ofta, av olika orsaker, misslyckades. 

 

9. KONTINUITET I VERKSAMHETEN 

Bestående resultat av projektet är det material som utformats i form av modeller, rutiner, blanketter, 
handledningsmaterial, informationsmaterial om konsekvenspedagogik och case-beskrivningar. De 
rutiner och modeller som är utarbetade underlättar och möjliggör en fortsättning på verksamheten 
efter att den externa finansieringen tagit slut, samt utgör en god grund för andra läroanstalter att 
utveckla en egen liknande praktikverksamhet. Kunskap om att arbeta med ungdomar har även 
spridits i form av fortbildningar och i de nätverk som skapats. 

Nätverkssamarbetet i form av nätverksmöten kommer att fortsätta även efter projektet. För att 
detta ska kunna genomföras har uppgiften att sammankalla till mötena delegerats till någon av de 
som tidigare deltagit i mötena.  

Kontakter mellan personer och organisationer som knutits under projektets gång, via nätverksmöten 
och annan verksamhet, fortsätter efter projektets slut.    

Genomgående i projektet har vi arbetat utifrån att de modeller och material som vi jobbat fram inom 
projektet skall kunna användas efter att den externa finansieringen tar slut. Alla parter är överens om 
att praktikverksamheten borde fortsätta, men på grund av att situationen ändras behöver var och en 
part på basen av sina egna möjligheter och ekonomi, avgöra hur verksamheten fortsätter utan extern 
finansiering. Ett förslag som getts är att kommunerna i de olika regionerna tillsammans skulle 
finansiera en koordinator som planerar och genomför praktikverksamheten tillsammans med 
yrkesläroanstalterna och den grundläggande utbildningen. Detta är genomförbart om kommunerna 
kan enas om en gemensam linje, men kommer inte att genomföras under projektets gång.  
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10. OFFENTLIGHET OCH INFORMATION 

Information om projektet, hur det genomförts och vad som åstadkommits har främst skett via 
direkta kontakter till deltagare, samarbetsparters och andra intresserade. Vi har också informerat 
externt om projektet och dess verksamhet när projektpersonalen deltagit i seminarier, utbildningar 
och andra tillställningar.  

I projektets inledningsfas skapades brev till lärare och vårdnadshavare för att informera dem om 
projektet och dess praktikverksamhet. Information om projektet gavs även vid Fisyl, 
avdelningsmöten inom Yrkesakademin och elevhandledardagarna vid YA! i form av muntliga 
presentationer och skrivet material. Under läsåret 2009-2010 besöktes även alla svenskspråkiga 
högstadier i Österbotten, samt Resurscentret Föregångarna.  

Under projektets gång har dess verksamhet presenterats i tidningen OAJ Österbotten (bilaga 17), vid 
olika seminarier och fortbildningstillfällen, samt vid morgonsamlingar och föräldramöten inom den 
grundläggande utbildningen årskurs 7-9. 

I projektets slutskede skickades ett tackbrev till alla medverkande lärare och organisationer. Där 
presenterades resultaten och samtidigt tackade vi för ett gott samarbete (bilaga 18).  

För projektet har det gjorts upp en webbsida, med information om projektet och material som 
arbetats fram under projektets gång (www.yrkesakademin.fi/stegforsteg). 

 

11. KOSTNADER, FINANSIERING OCH ARKIVERING 

En sammanställning av projektets kostnader och finansiering har gjorts och rapporterats via Eura 
2007 programmet. Projektets originalhandlingar har under projektets gång förvarats hos 
projektledaren och projektekonomen. Efter att projektet avslutas kommer handlingar som berör 
Yrkesakademin att förvaras i Yrkesakademins brandsäkra arkiv vid enheten i Gamla Vasa, 
Kungsgårdsvägen 30. Originalhandlingar som berör samarbetsparterna bevaras i arkiv hos dem.  

 

12. BILAGOR 

 

Bilaga 1 Direktionens beslut om styrgruppens sammansättning 
Bilaga 2 Protokoll från styrgruppens möten 
Bilaga 3 Arbets- och ansvarsfördelning 
Bilaga 4 PM från arbetsgruppsmöten 
Bilaga 5 Handbok för praktik 
Bilaga 6 Utvärderingar av praktikverksamhet 
Bilaga 7 Casebeskrivningar 
Bilaga 8 Övergångsmodell 
Bilaga 9 Praktikmaterial 
Bilaga 10 Fortbildningsprogram 
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Bilaga 11 Infoblad om konsekvenspedagogik 
Bilaga 12 PM från nätverksmöten 
Bilaga 13  PM från samarbetsmöte i Pargas 
Bilaga 14 Blanketter och utvärderingar av lärarrotation 
Bilaga 15 Program för slutseminarium 
Bilaga 16 DiskussionsPM från slutseminarium 
Bilaga 17 Text till tidningen OAJ Österbotten 
Bilaga 18 Tackbrev till medverkande 
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      Bilaga 3 

SSTEG FÖR STEG 

 

VAD 

Ett av Utbildningsstyrelsen finansierat ESF-projekt vars förväntade resultat är att: 

 

- Lärare ska få ökade kunskaper inom planering, verkställning och utvärdering av flexibla metoder 
samt ökad kompetens att möta studeranden med särskilda behov 

- Eleverna ska få en möjlighet till en mer individualiserad handledning till utbildning, yrke och 
arbetsliv utgående från sina egna inlärningsförutsättningar, behov och resurser, samt alternativa 
möjligheter till yrkesutbildning och arbetsliv genom utökad branschpraktik  

- Elever som inte har möjlighet att få en examen ska få möjlighet att visa sina kunskaper via intyg  
 

Projektet kommer att bygga upp ett starkt och funktionellt nätverk mellan de deltagande skolorna genom att 
öka och fördjupa samarbetet och kunnandet mellan lärare och beslutstagare, samt över läroanstaltsgränserna. 

 

HUR 

Projektet genomförs som utvecklingsarbete, lärarfortbildning och utökade praktikperioder. Innehållet i 
lärarfortbildningen utgår från de krav utökade praoperioder ställer på lärarna. Utbildningen förläggs i 
huvudsak till Vasa, men deltagarnas antal från andra orter beaktas. Utbildningen genomförs som föreläsningar 
enligt överenskommen tidtabell. 

 

De elever som deltar i utökad praktikperiod väljs i samråd med elevhandledare och föräldrar. Platsen för deras 
praktik väljs utgående från elevernas egna önskemål samt praktikplatsens möjlighet att ta emot eleverna.   

 

VEM 

Projektet förverkligas med Yrkesakademin i Österbotten som huvudgenomförare, samt de deltagande 
kommunerna i svenska Österbotten, Optima och Vasa yrkesinstitut. 

 

NÄR 

För varje åtgärd i projektet har det gjorts upp en tidtabell (Projektplanen , bilaga 1). Denna försöker vi följa. 

 

VAR HITTAR JAG INFO 
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Allt material som används i förverkligandet av projektet kommer att finnas på projektets hemsida på adressen 
www.yrkesakademin.fi/stegforsteg . Hemsidan uppdateras kontinuerligt med de senaste versionerna av 
dokumenten som används.  

  

HUR MYCKET KAN JAG JOBBA 

För varje verksam person i projektet har en budget gjorts upp (Projektplanen, bilaga 2).  

 

Arbetsfördelning inom projektet Steg för steg S10932 

 

Styrgruppen 

består av representanter för projektets deltagare samt sakkunniga inom ämnet, som sakkunniga kallas 
representant för finansiären och andra specialister  
främsta uppgiften är att övervaka att projektet följer projektplanen och att bidra till att projektet når 
sina målsättningar 
ger riktlinjer för verksamheten och hur penningmedlen skall fördelas mellan de olika 
verksamhetsområdena i projektet 
tar del av alla rapporter  

 

YA! 

Teamledare 

ansvarig för projektet  
fungerar som styrgruppens ordförande 

 

Pedagogisk koordinator 

följer med att de uppsatta målen nås   
håller regelbunden kontakt med verksamma i projektet samt medverkar i informationsspridningen 
inom och utanför projektet  
upprätthåller kontakt till nätverk och myndigheter 

 

Projektledare 

representant för projektägaren, svarar för genomförandet av projektet 
sköter administrationen av projektet  
fungerar som styrgruppens föredragande  
ser till att stödmaterial som behövs finns att tillgå; utbildnings- och kartläggningsmodeller, dokument, 
verktyg och information för att underlätta utvecklingsarbetet 
sammanställer och ansvarar för att uppföljningsuppgifter inlämnas inom given tid (rapporter till 
finansiären och sammandrag till styrgruppen) 
medverkar i informationsspridningen inom och utanför projektet  
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gör upp och uppdaterar websida för projektet 
sammankallar till och deltar i möten  
ansvarar för fortbildningar 
gör konsekvenspedagogik informationsmaterial och handledningsmaterial 

  

Projektkoordinator  

håller regelbunden kontakt med verksamma i projektet samt medverkar i informationsspridningen 
inom och utanför projektet  
intern koordinator  
tar emot elever  
fungerar som styrgruppens sekreterare  
gör handledningsmaterial  

 

Projektkoordinator norr 

håller regelbunden kontakt med verksamma i projektet samt medverkar i informationsspridningen 
inom och utanför projektet  
regionkoordinator i norr  

 

Projektkoordinator 

tar emot elever 
håller regelbunden kontakt med verksamma i projektet samt medverkar i informationsspridningen 
inom och utanför projektet  
interna koordinatorer  
arbetar för att koordinera projektets verksamhet med Yrkesstarten så att verksamheten fortsätter även 
efter projekttiden 
arbetar med modellen för intyg över kunnande åt elever som inte kan ta en hel yrkesexamen 

 

Projektkoordinator söder  

Tar emot elever som kommer till södra regionen 
 

Branscherna 

utser handledare vid enheterna  
handleder elever under praktiken   
 

Projektekonom 

följer upp och redovisar projektet ekonomiskt 
bereder intern fakturering, konto- och löneöverföring inom projektet 
ansvarar för projekt- och verifikatmappar samt förvaringen av dessa 

 

Projektassistent 
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arbetar med den grafiska utformningen av material inom projektet 
  

 

Optima 

 

Projektchef  

- Ansvarig för genomförandet, administrationen och utvecklingen av projektets verksamhet inom det 
egna ansvarsområdet. 

- Ansvarar för att budgeten hålls inom givna ramar 
 

Redovisningschef  

- Följer upp och redovisar projektet ekonomiskt  
- Ansvarar för att utbetalningsansökningar skickas till YA 
- Bereder intern fakturering, konto- och löneöverföring inom projektet 
- Ansvarar för projekt- och verifikatmappar samt förvaringen av dessa 

 

Projektkoordinator  

- Fungera som ledare av utvecklingsarbetet inom det egna ansvarsområdet 
- Samarbeta med den andra delgenomförarens koordinator, övriga aktörer inom samarbetsnätverket och 

med huvudgenomföraren YA 
 

 

ALLA 

skriver timdagbok och projektdagbok samt tillhandahåller projektet med nödvändig information och 
uppföljning    
håller regelbunden kontakt till projektledaren samt deltar i möten  
stöder projektledaren i uppgörandet av rapporter och sammanställningar, ex resultat av 
utvecklingsarbetet och utprövade modeller  

 

 

 

 

 

 

 

 

36



Bilaga 4 

PM från möte 09.12.2010 

- Pengar finns för lärarrotation – marknadsför den! 
- En lärare är intresserad av maskin och metall. 
- Studiehandledares önskan om TE-byrån passar ej i projektet. 
- Saluför lärarrotationen på avdelningarna. 
- Vi betalar 5 timmar ersättning till branschen för vikariekostnad. 
- Lärare som kommer utifrån för att besöka Ya och VYI  använder blanketten ”kostnader som 

beräknas skilt. 
- Vi betalar inte vikariekostnad till högstadiet 
- Vi önskar respons från alla deltagare. Förväntningar, upplevelser och vilken nytta de kan ha 

av rotationen. 
- 2 timmar /dag för lärare som tar emot en högstadielärare på rotation. 
- Ersättningar utbetalas endast till andra stadiet 
- Flexibel tid 
- Mottagande lärare (mentor ) bör kontakta besökaren på förhand 
- Kolla läget med rotation i Närpes i Optima, VYI 
- Harriet sköter tryck av material och att de kommer in på nätet 

PM  från möte 11.1.2011  

- Fortbildningsprogram för 20.4 ok 
- Liisis material finns på K området 
- Fortbildning utannonseras på staff,. 
- Liisi bokar utrymme för 20.4 Ungdomars psykiska hälsa. 
- Boka kaffe o tilltugg i Närpes 19.1 med Anna S 
- Konsekvenspedagogiken klar. Läggs in på K-området. 
- Sänd ut inbjudan till nätverksmöten (endast Jakobstad kvar) 
- Kolla hur blir fortsättning av träffarna. Detta är sista som Sfs drar. Vem drar nästa. Sfs 

kan vara representerat men inte dragare 
- Vid fortbildningstillfällen bjuder vi inte på kaffe eller dyl. 
- Nätverksmöte, projektet betalar kaffe och salt bit eller bulle 
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Diskussions-PM från möte med Steg för steg –personal 16.5.2011 kl12:00.                           
ESF-projektet Steg för steg S10932 

Plats :YA! Brändö. 
Deltagare: se närvarolista. 

 

1. Hur redovisar vi resultatet av ”praktikverksamheten”? 
- Casebeskrivningen  bör ge en beskrivning  på elevens deltagande i projektet. Resultat 

positivt eller negativt,  caset ”växer” vartefter som  projektet framskrider. Eleven följs 
upp (utvärderas) även senare i studierna. Varje koordinator bör välja ut  3 case, som 
beskrivs mera omsorgsfullt.I fall att projektet förlängs inlämnas casen i slutet av mars 
2012. I annat fall bör casen inlämnas i oktober 2011. 
 

2. Utvärdera verksamheten  
- Varje koordinator bör utvärdera mottagande lärares åsikt om Steg för stegs 

”praktikverksamhet”. 
- Också sändande skolas åsikter bör vi försöka få fram.  

Fritt formulerade åsikter om det läsår som varit.  Vad anser mottagande och 
sändande lärare att vi kan förbättra? Vad är deras åsikt om koordinatorns 
roll/funktion? Vårt mål är att kunna påvisa resultat. 
 

3. Statistik och uppföljning. 
- Koordinatorn sänder ”botten” för uppföljning av eleverna till samtliga koordinatorer. 

Statistik och översikt av vårt arbete med eleverna sänds koordinatorn som 
sammanställer.  

- I vår uppföljning av arbetet bör vi ta med även de elever som vi planerat och ”ordnat 
för”, men som av olika orsaker uteblev från praktiken. 
 

4. Processbeskrivning.  
- Arbetet med processbeskrivningen återupptas. Tanken är att vi gör en webbsida med 

information som enkelt och åskådligt ger kontaktinfo om olika alternativa vägar för 
en ung studerande. 
 

5. Övriga ärenden  
- Projektet Steg för stegs kan eventuellt förlängas till 30.6.2012.  
- Fortbildningen ”Ungdomars psykiska hälsa” var mycket uppskattad. Ifall projektet 

förlängs kan vi undersöka möjligheten att ordna ytterligare fortbildning, med lämpligt 
tema. Utvärderingen från fortbildningen gav många värdefulla tips om 
fortbildningstema. 
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I diskussionen framkom de ökande problemen med elever som är hög eller 
normalpresterande men inte ”har ordning på sitt liv”. Vi har en ökande grupp elever l 
som är omotiverade, har social problem, eller på annat sätt inte har en fungerande 
”vardagsrutin”. Hur jobbar vi bäst med dessa studerande? Kan vi ha detta som tema 
för en kommande fortbildning? 
 

6. Mötet avslutades 14.30. 
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Handbok  /  Steg för steg... 

1

Handbok för praktik inom Steg för steg

Steg för steg

Bilaga 

40



2

Inledning
Handboken är en del av ESF-projektet Steg för steg S10932. Projektet är 
treårigt och har delfinansierats av Utbildningsstyrelsen. Projekttiden är från 
januari 2009 till december 2011.

Ett av delmålen med projektet är att underlätta stadieövergången från den 
grundläggande utbildningen till andra stadiets yrkesutbildning. Under 
projekttiden utarbetas en modell för hur elever kan stödas i valet av yrkes-
utbildning eller framtida arbetsplats genom att under flexibla, trygga former 
bekanta sig med en framtida studieplats eller arbetsplats.

Vi har koncentrerat oss på den grupp av elever som av någon orsak har sär-
skilt behov av stöd. Den grundläggande utbildningens elevhandledare eller 
klassföreståndare har fungerat som kontaktpersoner och valt ut de elever 
som ska ges möjlighet att delta i projektet.

Vårt sätt att arbeta
Frågorna var många när verksamheten startade 2009. 

 Vad gagnar eleverna? 

Vilken är den bästa metoden för att få bäst resultat  
för så många elever som möjligt?

Hur ska verksamheten utformas för att få praktikarrangemangen  
att fungera på andra stadiets olikartade branscher?

Hur ska koordinatorns arbete utformas för att fungera smidigt  
för alla parter?

Praktikarrangemangen skulle ordnas på ett flexibelt sätt, för att så långt som 
möjligt tillgodose elevens önskemål och den grundläggande utbildningens 
läroplan. För eleven ville vi skapa trygghet i en för övrigt främmande miljö. 
Därför blev koordinatorns arbete med den enskilda eleven varierande be-
roende på elevens personliga behov. Koordinatorn har haft som mål att vara 
den neutrala ”bekanta” personen som eleven kan vända sig till i händelse av 
problem under praktiktiden.
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Handbok  /  Steg för steg... 

3

Inför praktiken
Inför praktiken är viktigt att komma ihåg följande:

 Eleven är den som fritt, utan påverkan av studiehandledare, kompisar 
eller föräldrar ska välja bransch eller branscher för sin praktik. 

 Ta inte för givet att eleverna har klara mål för framtiden.

Många ungdomar är inte entusiastiska inför framtida studier och har 
ingen uppfattning om utbudet av utbildningar i deras region. Var därför 
förberedd med informationsmaterial i någon form. Arbetet underlättas 
om kontaktpersonen bidrar med information muntligt. Webbsidor är ofta 
beskrivande och ger bra information, men kan uppfattas som motbjud-
ande för en elev med koncentrationsproblem. 

För varje elev har ett kontaktkort med nödvändiga uppgifter gällande 
praktiken skapats. Eftersom det kan ske tvära kast i elevernas önskemål 
beträffande praktikarrangemanget, uppdateras kortet kontinuerligt med 
de senaste förändringarna.

Koordinatorn har planerat praktikprogrammet för varje enskild elev. I 
planeringen har man beaktat den grundläggande utbildningens tidsramar, 
elevens önskemål och branschernas möjligheter att ta emot praktikanter. När 
det gäller branscherna på andra stadiet har antalet elever begränsats till en, 
maximalt två elever per bransch samtidigt. 

Detta begränsar verksamhetens omfattning, men ger kvalitativa fördelar. De 
mest ”frihetsälskande” ungdomarna ändrar attityd när de är ensamma i en 
ny miljö. Tänk även på att för en ung person ska allt helst ske omedelbart. 
Det får inte dröja flera veckor från det att eleverna framfört sin önskan om 
branschpraktik tills de får svar på om deras önskan kan förverkligas.

Informationen till eleven bör vara både skriftlig och muntlig. Informtions-
materialet kan exempelvis innehålla:

Informationsbrev till föräldrarna 

Schema med tider, ämnen, lärarens namn, plats m.m.

Beskrivning av hur transporter till och från skolan ordnas

Karta med tydlig angivning av plats och tid för mottagandet första  
morgonen
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Speciella krav beträffande klädsel som många branscher kan ha.

Beskriv hur det har ordnats med maten och pauser.

Koordinatorns kontaktuppgifter, speciellt telefonnummer. Räkna med att 
eleverna kontaktar dig på udda tider.

Den muntliga och skriftliga informationen ges någon dag innan praktiken 
startar. Bästa resultatet har uppnåtts då koordinatorn och eleven fått disku-
tera i lugn och ro utan påverkan av andra elever. Satsa på att skapa en 
naturlig och otvungen kontakt med eleven. För en del elever blev detta möte 
en chans att backa ur och eftersom deltagandet är frivilligt har vi inte försökt 
att påverka en elev som inte vill delta i praktikarrangemangen. 

Före praktiken har det också varit viktigt att komma ihåg att många ung-
domar inte är vana att använda allmänna färdmedel som t.ex. turbuss. Därför 
ska man inte ta för givet att eleven känner till skolans adress och busshåll-
platsernas placering. Eleven har också uppmanats att alltid ha koordinatorns 
kontaktuppgifter med sig under praktiken. Erfarenheten visar att många 
elever har orsak att meddela sig med kontaktpersonen. Det är också bra att 
be om elevens telefonnummer, det underlättar uppföljningen och ger koor-
dinatorn en möjlighet att ringa eleven vid möjliga förändringar i planerna.

Mottagandet
Koordinatorn bör alltid vara i tid vid överenskommen plats, eleverna kan ha 
en flexibel syn på tid och klockslag. Starta alltid mottagandet i form av en 
avslappnad diskussion. Utvärdera nuläget, ge eleven möjlighet att berätta om 
sina intressen och starka sidor. Kolla upp motivationen för praktiken. Gå ig-
enom praktiska saker, t.ex. hur det fungerar i matsalen m.m. För en elev som 
kommer till en obekant miljö kan ett besök i bespisningen vara skrämmande. 
Eventuellt intresse av att se även andra branscher bör kollas upp. Reservera 
tid så att ni kan ta en rundvandring i skolan. 

Efter genomförd introduktion överlämnas eleven till avdelningen. Eleven bör 
informeras om att koordinatorn gör uppföljningsbesök under praktiktiden. 

De elever som önskar (eller om skolan så kräver) får en enkel dagbok för 
eget bruk. I händelse av att eleven ska praktisera på flera branscher är det 
viktigt att kontaktpersonen sköter om övergången till följande bransch.      
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Handbok  /  Steg för steg... 

5

Under praktiken
Vid inledande av arbetspraktiken bör handledaren informera praktikanten 
om avdelningens verksamhet och vilka arbeten praktikanten kan vara del-
aktig i. För en praktikant är det viktigt att få delta i avdelningens normala 
verksamhet. Praktikanter uppskattar om de får möjlighet att tillverka någon 
mindre produkt, det höjer motivationen och stärker självkänslan. 

För handledaren är det viktigt att överväga valet av arbetsuppgifter väl. 
Maskinerna som ska användas bör vara sådana att praktikanten inte kan 
utsätta sig själv eller andra för fara. Arbetarskyddet ska alltid beaktas.

Några tips:

Spara inte på beröm. Självförtroendet hos praktikanten stärks om han/hon 
får god respons på en väl utförd prestation. Berömmet måste inte alltid 
bestå av ”stora ord”, en gillande nick och en positiv attityd säger en hel 
del om handledarens inställning. Men handledaren bör också säga ifrån 
ifall praktikanten inte följer skolans regler eller uppträder på ett sätt som 
inte är önskvärt.

Handledaren är en speciell person för praktikanten. Visa intresse för 
praktikanten, lite personligt engagemang från handledaren känns smick-
rande och sporrande. Handledaren ska vara en intresserad hjälpare och 
inte en person som har ensamrätt på tänkande. Ungdomar kan ha en 
viss attityd och ett beteende som ofta hör samman med deras grupptill-
hörighet. Bortse från ytan. Bakom fasaden finns oftast en trevlig person, 
som kan bli en läraktig elev. Handledaren ska inta en stödjande och ac-
cepterande hållning.

Även praktikplatsens atmosfär kan bli väldigt påtaglig för en nyanländ 
praktikant. Atmosfären känns i personalens sätt att uttrycka sig, bemöt-
ande av kolleger och hur man beaktar föreskrifter. Avdelningar med en 
öppen och för tillåtande atmosfär kan upplevas förslappande av en del 
praktikanter. Praktikanten förväntar sig aktivitet när de anländer till 
avdelningen. Därför är det viktigt att handledaren har planerat verksam-
heten så att eleverna och praktikanten kan förses med arbetsuppgifter. 
Praktikanten är på avdelningen för att få känna på ett eventuellt framtida 
yrke. Samtidigt är han/hon i en lärosituation.  
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Blir handledaruppdraget för belastande för läraren, kan han/hon utse 
en lämplig studerande som kan fungera som mentor för praktikanten. 
Det ger praktikanten en bra chans att komma in i arbetsgemenskapen 
och möjlighet att på ett naturligt sätt kunna följa avdelningens skrivna 
och oskrivna regler. Men handledaren är ändå den som har ansvar för 
praktikanten.

Avslutande av praktiken
Vid praktiktidens slut bör praktikarrangemanget utvärderas, både läraren/
lärarna och eleven bör höras. Utvärderingen bör ske av en neutral person 
(koordinatorn). Koordinatorn ska ge feedback till alla som varit inblandade. 
Ge eleven tid att fritt uttrycka sina åsikter om praktiktiden. Kortare praktik-
arrangemang utvärderas inte. Koordinatorn rapporterar utvärderingen till 
den sändande skolans klassföreståndare eller studiehandledare.

Kommunikation och handledning
Vi använder oss av olika former av språk, d.v.s. vi kommunicerar. Kommunika- 
tionen ska utlösa en process hos mottagaren, som förhoppningsvis uppfattat 
vårt budskap på samma sätt som vi förutsatt. I en handledningssituation 
med en praktikant med särskilda behov bör vi försöka anpassa miljön och 
handledningssituationen så att vi minimerar eventuella störningar i miljön 
och vårt eget beteende.

Eleven är i en ny främmande miljö, det finns många störningsmoment. 
Undvik en miljö med störande ljud.

Beakta individens behov av personligt ”revir”, hur nära praktikanten står 
vi när vi instruerar? Ge akt på praktikantens reaktioner. För en del käns-
liga individer kan en beröring kännas som ett angrepp.

Ge korta och klara instruktionen och förklara eventuella facktermer.

Dela upp instruktionen i mindre avsnitt.

Ge akt på dig själv som handledare,  undvik dubbla budskap för att  
undvika missuppfattning.

En kort, skriftlig instruktion underlättar arbetsuppgiften för praktikanten.
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7

Fokusera inte på avvikande och bristande förmåga - fokusera på  
individens kompetens.

Respektera eleven.

Glöm inte humorn.

Repetera och upprepa.

Ge respons.

Se till att eleven inte ”förlorar ansiktet” inför resten av klassen. 

Elever med särskilda behov
ADHD och Aspergers syndrom 
Personer med ADHD kan ha kon-
centrationssvårigheter och nedsatt 
motorik. Aspergers syndrom innebär 
bl.a. svårigheter med det sociala sam- 
spelet, begränsade, repetitiva och 
stereotypa beteendemönster samt 
en begränsad förmåga till ömsesidig 
dialog. Personer med Aspergers syn-
drom är normal- eller välbegåvade. 

Därför är det viktigt att du bl a:

inte begär för mycket
ger klara och korta instruktioner
är konkret

Autism
Begränsat socialt samspel
Begränsad kommunikations-   
och beteendeförmåga
Nedsatt fantasi och föreställn-
ingsförmåga
Svårt att ta in och tolka  
information

Dyslexi 
betyder svårigheter att läsa och 
skriva. Personer med dyslexi har ofta 
brister i det verbala korttidsminnet. 
Kom ihåg att personer med dyslexi 
och koncentrationssvårigheter kan 
ha svårt att ta emot instruktioner i 
grupp.

Elev med hörselskada
Se till att eleven ser ditt ansikte.
Håll jämt röstläge.
Tala tydligt och med naturlig 
intonation och rytm.
Ge någon form av tecken innan 
du börjar tala.
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Bilaga 6 

Utvärdering med mottagande lärare YA! 

Resultat från utvärderingsdiskussioner med lärare i yrkesläroanstalter och sändande skolor. Frågorna 
har ställts till lärare som vid flera tillfällen fungerat som handledande lärare för praktikanter inom 
projektet Steg för steg. Samt till klasslärare/studiehandledare som sänt elever på praktik till andra 
stadiets skola. 

Lärarna har getts möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt om projektet. Sammanlagt har 10st lärare från 
sändande skolor i Vasa, Korsholm och Vörå deltagit i utvärderingen. Från mottagande skolor (andra 
stadiet) har 15st lärare deltagit i utvärderingen. Lärare som haft endast 1 praktikant har inte 
tillfrågats. Alla lärare har inte svarat på alla frågor. Åsikterna hos de tillfrågade är ändå likartade. 

 

Åsikt 1: Verksamheten med handledd praktik bör fortsätta. 

Åsikt 2: Praktikverksamheten har varit bra för eleven. 

Åsikt 3: Läraren borde ha mera tid för den besökande eleven. 

Åsikt 4: Mera bakgrundsinformation om eleverna behövs 

Åsikt 5: Praktikverksamheten inom projektet fungerade bra och mycket smidig.t 

Åsikt 6: Praktiktiden kunde förlängas. 

Åsikt 7: Bra med flexibilitet. 

Åsikt 8: Steget till andra stadiet stort.  Vilsna elever behöver stöd av en koordinator. 

Åsikter som endast en lärare framfört finns inte med i redovisningen! 
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      Bilaga 7 

Case 1 

 

Bakgrund: 

En 18-årig flicka som är lugn och tystlåten. Ämnen i skolan som medför stora problem är 
matematik och finska. Inför prov och motsvarande situationer som medför stress känner hon 
illamående och får problem med magen, för vilka hon också sökt läkarvård.  I samband med 
tidigare studier har hon känt sig mobbad och utfryst.   

Flickans föräldrar är skilda, vilket medfört att hon bor ensam i en hyreslägenhet under 
veckan och med mamman under veckosluten. Hon har kontakt med pappan. I familjen finns 
också missbruk. 

Hon studerade andra året vid en yrkesläroanstalt. Hon hade hög frånvaro och underkända 
kurser, samt outförda yrkesprov. Kravnivån på utbildningen upplevdes för hög och hon 
kände sig mobbad och utfryst.   

 

Praktikförsök: 

Praktikperioden planeras in i början på maj, på rekommendation av flickans lärare, till en 
linje inom den yrkesinriktade specialundervisningen. Flickan är till början ovillig att delta i 
praktiken, men går sedan med på att pröva en vecka. Praktiken planeras för en vecka, men 
utökas sedan till 15 dagar.  Hon följer befintligt schema, jobbar bra och trivs. Hon mottas 
positivt av de andra studerande på linjen.  

Efter praktiken är hennes första önskan att genomgå en läroavtalsutbildning, men om det 
inte lyckas kan hon tänka sig att söka till linjen hon prövat på och tredje alternativet är att gå 
om sitt andra år på nuvarande linje. Hon besluter sig för avbryta pågående studier och söka 
till den linje hon prövat på. 

Ett möte med föräldrarna hålls under sommaren för att klargöra läget. En viss svårighet finns 
att inse behovet av en anpassad miljö för dottern, men eftersom man har möjlighet att nå 
grundexamensmål beroende på de egna förutsättningarna accepteras situationen.  

 

Nuläget:  

På hösten börjar flickan den nya utbildningen på årskurs 1. Hon får vissa kurser räknat sig 
tillgodo från den tidigare utbildningen. Hon är lugn och tystlåten, men trivs och får många 
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nya vänner. Hon söker och får pröva på ett kvällsjobb, men arbetsgivaren avbryter 
provtiden.   

Hon arbetar relativt bra när hon är i skolan. Problemen med hög frånvaro finns fortfarande 
med och resurser satsas på att få ner den. Hon kommer att utföra sitt yrkesprov senare 
under läsåret pga. sjukdom/frånvaro vid det planerade yrkesprovstillfället. Handledaren på 
Inlärning i arbetet-platsen har också tagit kontakt angående frånvaro. Handledaren 
rekommenderar grundligare undersökning för att reda ut problematiken med frånvaron. 
Hon har också sökt sommarjobb, bla. på Inlärning i arbetet -platsen, men om hon fortsätter 
att vara borta lyckas hon inte få jobbet. Hon har goda förutsättningar att jobba i den bransch 
hon nu studerar, men frånvaron måste bort.  

 

 

CASE 2 
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Case 3 

Eleven: 
En pojke (vi kan kalla honom Anders), 15 år vid första kontakten i oktober 2009. Anders var osäker 
om han skulle söka till fordonsmekaniker eller maskin och metall. Anders kom på praktik till maskin 
och metall i stället en kompis som insjuknat.  

Planering 
Koordinatorn bokade plats, 4 dagar på maskin o metall, gjorde informationsmaterial med schema, 
karta och infobrev till föräldrarna, och informerade Anders veckan innan praktiken.  

 
Praktikdagarna 
Anders kom till praktikplatsen på avtalad tid. Efter introduktionen överlämnade koordinatorn Anders 
till mottagande avdelning. Koordinatorn följde upp vistelsen genom telefonsamtal och besök på 
avdelningen. 

Vid uppföljningsdiskussionen sista praktikdagen var Anders mycket nöjd. Han hade känt sig som” en i 
gruppen”. Han hade bemötts bra av både elever och lärare. Han var förtjust över att ha fått delta i 
arbetet på avdelningen. Stolt visade han upp de mindre produkter han framställt (svarvat). Anders 
var fortfarande osäker på sitt studieval. Maskin och metall var så intressant, men så hade han en 
gammal dröm, att bli lastbilschaufför. Då är det bra att kunna ”skruva ” lite. 

Lärarna var helt nöjda med Anders prestationer. 

Det kan nämnas att Anders fortsatte att arbeta i verkstaden efter sista praktikdagens slut. Han tyckte 
det var så roligt. 
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Uppföljning hösten 2010 
Anders sökte, och kom in på fordonsmekaniker. Fastän han bytt bransch ansåg han att praktiktiden 
föregående termin varit nyttig för honom. Terminsstarten blev ”lugn”, han visste ju hur skolan 
fungerade och hur lärarna såg ut! 
 
Uppföljning hösten 2011 
Anders har för avsikt att slutföra studierna till fordonsmekaniker. Därefter skulle han satsa på att bli 
lastbilschaufför. Han trivdes bra med studierna 

Resultat: 
För osäkra elever blir stadieövergången ”avdramatiserad”, när de fått bekanta sig med skola innan 
studievalet. 
 

 

Case 4 

 

Eleven: Vi kan kalla henne Maja, 15år vid första kontakten. Hade som önskan att få praktisera som 
målare. Flickan påverkades starkt av klasskamraterna som försökte få henne att söka till 
bilavdelningen. Föräldrarna önskade att hon skulle välja att studera till inredare. Flickan var tystlåten 
men positiv. Beredd att pröva något nytt.  
 

Planering 
Inredarna hade inte möjlighet att ta emot Maja på den tid som passade sändande skola. Därför 
ordnades praktiken hos målarna 2 dagar. Koordinatorn gjorde infomaterial och informerade veckan 
innan praktikvistelsen.  
 
Praktikdagarna 
Majas föräldrar skötte transporten till och från skolan. På grund av att målarna just då utförde 
kundarbeten utanför skolan så blev arbetstiderna något varierande.  
Maja höll tider och deltog i de arbeten som tilldelats elevgruppen . 

Vid utvärderingen andra dagen så var Maja nöjd, ansåg att hon nu vet vart hon ska söka. 

Uppföljning hösten 2010 
Maja fick studieplats på den bransch som var hennes andra alternativ. Det blev maskin och metall. 
Koordinatorn var något överaskad över detta val. Vid uppföljningsdiskussionen hösten 2010 nämnde 
Maja. Att hennes klasskompisar från högstadiet hade pratat om maskin och metall i så positiva 
ordalag efter sina praktikdagar, att hon också sökt dit. Maja trivdes med sitt studieval och har för 
avsikt att fullfölja studierna. 
 
Uppföljning våren 2012 
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Maja fungerar bra i gruppen, fastän hon är ensam flicka i gruppen så har hon inga svårigheter att 
hävda sig. Inför sommarlovet har hon fått praktikplats på den arbetsplats som hon haft inlärning i 
arbete. Stadens största företag. 

 

Case 5 

Eleven: 
En pojke ( vi kan kalla honom Olle) , 15 år vid första kontakten i november 2010. 
Har i den grundläggande utbildningen följt Jopo läroplan. Vid första kontakten gav han ett stabilt 
intryck. Berättade att han skulle bli elingenjör. Därför var praktik på el avdelningen hans naturliga val. 

Planering 
Koordinatorn bokade plats på elavdelningen 4 dagar. Gjorde skriftligt informationsmaterial med 
förklarande brev ( till föräldrarna), karta, och schema. Koordinatorn träffade Olle veckan innan 
praktiken. Han fick informationen muntligt och skriftligt. Nu gav Olle ett osäkert intryck, han flackade 
med blicken och hade svårt att sitta stilla.  
 
Praktikdagarna 
Olle kom i tid första praktikdagen. Han var märkbart besvärad över att vara ensam i en främmande 
miljö utan kompisar. Efter introduktionen överlämnade koordinatorn honom till el avdelningen.  

Efter första dagens lunchpaus meddelade hans handledande lärare att Olle inte var närvarande. 
Koordinatorn ringde upp honom och han medgav att hans mamma hämtat honom, då det var svårt 
för honom att vara ensam i en främmande miljö. Han önskade inte fortsätta sin praktik på el 
avdelningen. Han bad om att få praktisera på en annan skola och en annan bransch. Datanom blev 
hans val. På datanom praktiserade en av hans klasskompisar. Koordinatorn bokade plats, det gick att 
få in Olle med kompisen på datanom, det blev ny introduktion följande morgon. Det fanns möjlighet 
att praktisera i 3 dagar på datanom. Av dessa förverkligade Olle 2 dagar. Vid uppföljningen 
meddelade Olle att inte heller datanom passade honom. 

I januari 2011 önskade Olle pröva på maskin och metall. Koordinatorn bokade plats och gjorde 
informationsmaterial. Veckan innan praktiken hade Olle igen ändrat sig. Han var inte intresserad av 
maskin och metall. Hans lärare insisterade på att, när nu allt är ordnar enligt Olles önskan, så borde 
han fullfölja planerna. Olle kom inte till praktik på maskin och metall. 

 
Uppföljning hösten 2011 
Olle sökte till elmontör utbildningen. Han fick en studieplats och påbörjade studierna hösten 2011. 
Studiestarten blev ojämn Olle hade stor frånvaro och studierna blev lidande. Vid uppföljning i 
november 2011 var Olle osäker på om el var det rätta för honom. Han kunde inte ange viken bransch 
som intresserar honom. Han skulle ändå gå ut första året på el. Vi kom överens om att han kan höra 
av sig i januari ifall han behöver hjälp med att byta bransch. Olle tog inte kontakt med koordinatorn. 

Uppföljning februari 2012 
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Koordinatorn kontaktade hans klassföreståndare i februari. Syftet var att kontrollera Olles 
studieprestationer. 

Olle har stor frånvaro, meddelar om sjukdom via SMS väldigt ofta. Han riskerar att få underkända 
kurser på grund av frånvaro och brist på aktivitet. Enligt läraren är han är inaktiv i verkstaden, 
övningsuppgifter lämnas, han sitta med hörlurar på och sysslar med lite av varje. 

Resultat: Önskar det skulle finnas mera projekttid för att stötta Olle. Mitt hopp är att han ska mogna 
lite över sommaren, och bli kvar på el avdelningen. Där har han ha en viss ”hemkänsla.” En flytt till 
annan skola innebär att han återgår till samma osäkerhet som han hade när han lämnade högstadiet. 
 
 

 

 

Case 6 

Eleven: 
En pojke ( vi kan kalla honom Pelle) , 16 år vid första kontakten i mars 2010. 
Har i den grundläggande utbildningen följt tillämpad läroplan. Han var stel och avståndstagande vid 
första mötet. Han undvek konstant att möta blicken från medmänniskor.   Kommer från svåra 
hemförhållanden. 

Planering 
Praktikdagarna planerades utgående från elevens önskemål och de speciella behov och 
förutsättningar som hör ihop med sändande skola. Projektkoordinatorn och sändande skolas 
speciallärare planerade praktikdagarna gemensamt. Sändande skola ordnade med transporter, taxi 
morgon och kväll. Koordinatorn gjorde informationsmaterial med schema, karta och förklarande 
brev, samt bokade plats på berörda avdelning, i detta fall El avdelningen. 

 Detta skedde under projektets första verksamhetsår. Då var attityderna mot elever med speciella 
behov något reserverade. Det krävdes övertalning för att få lärarna att acceptera ”Pelle” som 
praktikant. Det fanns många förutfattade åsikter, och kanske en viss osäkerhet bland en del 
yrkeslärare. Diskussionen avslutades med att koordinatorn bad lärarna om att, åtminstone göra ett 
försök, innan vi säger nej tack. Lärarna accepterade detta, då koordinatorn lovat att genast det 
inträffar något olämpligt ”tar koordinatorn över” praktikanten. 

Koordinatorn träffade Pelle på hans skola, veckan innan praktiktiden. Pelle fick information muntligt 
och skriftligt om hur praktikdagarna var planerade. Pelle var stel, saklig och något avståndstagande, 
ställde inga frågor. 
 
Praktikdagarna 
Inledande diskussion första dagen gick bra. Pelle ansåg sig inte har konkreta planer inför framtiden, 
men automationsmontör eller elmontör var intressanta branscher. Han ansåg att det enda som kan 
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hindra honom från att hitta ett framtida yrke är den egna obeslutsamheten. Han trodde sig vara bra 
på allt utom finska, och nu skulle han kolla om elbranschen är intressant. 

Praktikdagarna (3 st) förlöpte bra. Pelle utförde de övningsuppgifter som tilldelades honom. Närmare 
kontakt med studerande på  el avdelningen förekom inte. Pelle gick alltid ensam. 
Koordinator besökte honom varje dag. 
Sista praktikdagen avslutades med en utvärderande diskussion. Pelle var nöjd med sin vistelse, han 
hade trivts bra. Tyckte det var kul att se hur YA! fungerar.  Och utbrast sedan ,”vad god mat ni har 
här”! Det var första gången Pelle visade glädje under praktikdagarna. Annars var han ytterst 
reserverad och undvikande. 

Avdelningens lärare var förtjusta över Pelle, han fick omdömen som ” den bästa praktikant vi nånsin 
haft”. Pelle var intresserad av de uppgifter han fått. Han utförde dem noggrant och uppträdde lugnt 
och disciplinerat.  
 
Uppföljning hösten 2010 
 
Pelle sökte till el avdelningen, han fick en studieplats och inledde sina studierhösten 2010. 
Lade märke till Pelle i skolan den första hösten, han gick alltid ensam, jobbade alltid ensam, 
ansiktsuttrycket var stelt och han undvek konsekvent att se på dem han mötte. Vid en uppföljning av 
effekterna från praktiken i oktober 2010, ansåg Pelle att han tack vare sin praktiktid hade ett visst 
försprång vid terminsstarten då han ”visste var allt fanns”. 
Lärarna var nöjda med hans prestationer, ”men han ställer så konstiga frågor”. Pelle har en förmåga 
att ”gå på djupet” med ämnen som intresserar honom, men det han finner ointressant nonchaleras 
helt. 

Uppföljning hösten 2011 

Besökte elavdelningen i november. Eleverna utförde olika el installationer som grupparbete.  Pelle 
deltog i en grupp om 4 st.  Han var glad skrattade och deltog i diskussionerna runtom 
arbetsuppgiften. Han var en i gruppen, han kunde fungera i ett socialt sammanhang! Ändå vet jag att 
han inte hade någon djupare kontakt med sina klasskamrater. Han har ingen närmare kompis på 
klassen. 
Vid en senare diskussion nämnde Pelle för mig att han trivs riktigt bra med studierna. Han har för 
avsikt att fullfölja studierna. Vid den diskussionen var han ovanligt öppen, hans mimik var levande  
och naturlig . 

Uppföljning februari 2012 

Träffade på Pelle när jag var på avdelningen i helt annat ärende. Pelle var aktiv, utförde ett 
övningsarbete. Spontant sökte han verktyg och nödvändiga tillbehör som krävdes för 
arbetsuppgiften. När han inte fann alla tillbehör, tog han initiativ till att hämta nödvändigt material 
från centrallagret. Hans beteende var säkert och förtroendeingivande. Det var en fröjd att se hur 
självklart han rörde sig i lokalen. 

Här följer en speciallärares åsikt om Pelle våren 2012 : 
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Pelle är studiemässigt en solskenshistoria. Jag har hjälpt honom med praktiska saker i början av hans 
studier gällande studierutiner, internatsboende och Fpa-ansökningar.  Ämnesmässigt så har han läst 
första finskakursen helt med mig. Nu då han går den andra finskakursen så vill han försöka klara sig i 
klassundervisningen, vilket hittills har gått bra. I Pelle finns det mycket vilja och motivation att lära sig 
nya saker och då han har fastnat någonstans (både socialt och ämnesmässigt) så har han direkt tagit 
kontakt med mig för att reda ut det. Under första studieåret träffades vi flera gånger i varje period, 
men under hans andra studieår så har han inte haft behov av det utan börjat stå på egna ben. Det 
skulle inte överaska mig om han studerar vidare efter att han är klar med sina nuvarande studier.  
 
Resultat: 
Denna elev ändrade lärarnas syn på elever med speciella behov, tillämpad läroplan är inget hinder 
för att kunna klara en yrkesutbildning. Visserligen har det krävts extra resurser, men vi har 
underlättat för en individ i det läget som är bland det mest pressande i en ungdom liv, 
stadieövergången. 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 

RAMAVTAL 

Avtal om branschpraktik vid yrkesläroanstalt i samband med projektet Steg för steg S10932 

AVTALSPARTER  

Yrkesläroanstalt   Sändande skola 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läroanstalt:  

Näradress:  
 
Postnr och adress:  
 
Telefon:  
 

Kommun:   

Skola:  

Näradress:  

Postnr och adress:  

Telefon:  

Läroanstaltens kontaktperson YA! Tel E-post 

 

Sändande skolas kontaktperson Tel E-post 

  

 Läroanstalt:  

Näradress:  

Postnr och adress:  

Telefon:   

Läroanstaltens kontaktperson Optima Tel E-post 

 

62



 

1. TID FÖR BRANSCHPRAKTIKEN 

Enligt avtalad tid mellan avtalsparterna. Branschpraktikperioderna kan infalla under projektets 
verksamhetstid. Planeringen av branschpraktikperioderna ska ske med beaktande av 
yrkesläroanstalternas möjligheter att ta emot elever. 

 

2. MÅLSÄTTNING 

Målsättningen för branschpraktikperioden är att eleven ska få pröva på hur det är att studera på 
branschen ifråga. Eleven ska få möjligheten att pröva på olika arbetsmoment, dock med beaktande 
av arbetssäkerheten och branschens begränsningar. Eleven ska under praktikperioden i mån av 
möjlighet följa det studieprogram som studerande vid yrkesläroanstalten följer.   

 

3. SÄNDANDE SKOLAS UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

Den sändande skolan avgör vilka elever som berörs av praktikperioder på basen av antalet platser 
som finns till buds vid den mottagande yrkesläroanstalten.  

Vid behov hjälper och instruerar sändande skola yrkesläroanstalten i handledningen av en elev med 
särskilda behov. Om eleven i fråga har personlig assistent finansierar dennes kostnader och arbetstid 
av den sändande skolan. Olika arrangemang angående personlig assistent sker enligt särskild 
överenskommelse. Den sändande skolan ansvarar för elevens försäkringsskydd under 
praktikperioden samt ordnar med skjuts till och från praktikplatsen.  

Den sändande skolan förbereder, tillsammans med yrkesläroanstaltens representant och enligt given 
information, eleven för praktikperioden och sköter sin del om att eleven är medveten om sin 
skyldighet att följa yrkesläroanstaltens ordning samt reglerna och bestämmelserna för 
arbetssäkerheten. Den sändande skolan svarar för att eleven känner till innehållet i detta avtal.  

 

4. YRKESLÄROANSTALTENS UPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

Yrkesläroanstalten utser en kontaktperson eller –lärare, som fungerar som läroanstaltens 
representant på praktikplatsen i samband med planeringen, ordnandet och övervakningen av 
praktikperioden. Yrkesläroanstalten står för skollunchen under praktikperioden. Yrkesläroanstalten 
svarar för att personalen är tillräckligt medveten om de uppgifter och det avtal som angår elevens 
praktikperiod.  

 

5. ELEVENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
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På praktikplatsen är eleven skyldig att iaktta ordningen samt de anvisningar som givits rörande 
arbete och skydd i arbete. Eleven har rätt till gratis skollunch under praktikperioden. Eleven har egna 
arbetskläder under praktikperioden.   

6. SAMARBETE 

Parterna konstaterar i samförstånd att uppnåendet av målen för avtalet förutsätter att parterna och 
de som är i deras tjänst förbinder sig till de skyldigheter som avtalet medför. Parterna förbinder sig i 
sin verksamhet till lojalitet och till att med beaktande av god affärspraxis genomföra det som avtalats 
parterna emellan i avtalet.  
 
Yrkesläroanstaltens lärare och handledare planerar tillsammans med sändande skolas representant 
praktikperiodens tidpunkt och innehåll, utgående från elevens förutsättningar och önskemål. I 
utvärderingen av praktikperioden deltar yrkesläroanstaltens lärare och handledare, ifrågavarande 
elev, den sändande skolans representant, samt om möjlig elevens målsman.   

Den sändande skolan och yrkesläroanstaltens handledare kommer efter behov överens om mera 
detaljerade arrangemang för praktikperioden. Yrkesläroanstalten informerar omedelbart om 
väsentliga förändringar rörande praktikperioden. På motsvarande sätt informerar sändande skola 
yrkesläroanstalten om eventuella förändringar.  

Parter som berörs av detta avtal deltar i insamlingen av kommunala finansieringsdelar. Den 
kommunala medfinansieringen består av beräknad arbetstid för personal som deltar i 
utvecklingsarbetet och fortbildningar (noteras som deltagare i uppföljningar) och denna följs upp 
med hjälp av redovisning av arbetstid (dagbok). Dessutom förbinder de sig att meddela deltagarnas 
lönekostnader till projektredovisningen.   

 

7. ÖVRIGA ÄRENDEN OM VILKA MAN SÄRSKILT KOMMIT ÖVERENS 

Parterna är medvetna om sitt ansvar när det gäller arbetsskydd, arbetsolyckor och skadestånd. 
Ersättningsskyldighet vid skada bestäms i enlighet med skadeståndslagen. 

 

8. GILTIGHETSTID 

Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid eller vid särskild överenskommelse utan 
uppsägningstid. 
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9. UNDERSKRIFTER 

Detta avtal är uppgjort i tre likadana exemplar, ett för varje avtalspart.  

Ort och datum ____________________  __/__20__ 

 

________________________ _________________________ 

    

________________________ _________________________ 
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Steg för steg S10932 

BRANSCHPRAKTIKAVTAL för enskild studerande 

 

AVTALSPARTER 

Elev 

 

 

 

 

 

Yrkesläroanstalt/Bransch 

 

 

 

 

 

 

AVTALETS GILTIGHETSTID 

Detta avtal gäller för en praktikperiod inom projektet Steg för steg S10932 

 __   . __  . 20__ - __.__.20__ 

                                 dag/vecka               h/dag 

 

 

 

 

 

Namn: 

Hemkommun: 

Sändande skola: 

Målsman: 

Läroanstalt: 

Näradress: 

Postadress: 

Handledare: 

Handledarens tel: 

66



 

1. MÅLSÄTTNING OCH ARBETSUPPGIFTER 

Målsättningen för branschpraktiken är att eleven ska få pröva på hur det är att studera på branschen 
ifråga. Eleven ska få möjligheten att pröva på olika arbetsmoment, dock med beaktande av 
arbetssäkerheten och branschens begränsningar. Eleven ska under praktikperioden i mån av 
möjlighet följa det studieprogram som studerande vid yrkesläroanstalten följer.   

 

2. YRKESLÄROANSTALTENS UPPGIFTER 

Yrkesläroanstalten utser en kontaktperson eller –lärare, som fungerar som läroanstaltens 
representant på praktikplatsen i samband med planeringen, ordnandet och övervakningen av 
praktikperioden. Yrkesläroanstalten står för skollunchen under praktikperioden. 

 

3. SÄNDANDE SKOLA 

Vid behov hjälper och instruerar sändande skola yrkesläroanstalten i handledningen av en elev med 
särskilda behov. Den sändande skolan ansvarar för elevens försäkringsskydd under praktikperioden 
samt ordnar med skjuts till och från praktikplatsen. Den sändande skolan förbereder eleven för 
praktikperioden och sköter sin del om att eleven är medveten om sin skyldighet att följa 
yrkesläroanstaltens ordning samt reglerna och bestämmelserna för arbetssäkerheten. Den sändande 
skolan svarar för att eleven känner till innehållet i detta avtal.  

 

4. ELEVENS RÄTTIGHETER OCH SYLDIGHETER 

På praktikplatsen är eleven skyldig att iaktta ordningen samt de anvisningar som givits rörande 
arbete och skydd i arbete. Eleven har rätt till gratis skollunch vid yrkesläroanstalten under 
praktikperioden.  

 

5. AVTALETS GILTIGHETSTID 

Detta avtal gäller för den tid som angivits på sid 1. Avtalet kan från respektive part sägas upp vid 
särskild överenskommelse utan uppsägningstid. Orsaker till upphävandet av avtalet kan vara t.ex. 
stor frånvaro, brytande av praoplatsens regler, etc.  

 

6. ÖVERFÖRING AV INFORMATION 

Sändande skola får ge relevant information om eleven som stöd för praktikperioden till 
yrkesläroanstalten.    Ja     __                        Nej  __ 
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7. UNDERSKRIFTER 

Detta avtal är uppgjort i fyra likadana exemplar, ett för varje avtalspart. 

Ort och datum ____________________  __/__20__ 

 

________________________  _________________________ 

Yrkesläroanstaltens representant   Sändande skolas representant 

 

_________________________  _________________________ 

Elev    Branschens representant 

   

___________________________ 

Målsman 
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 Bästa förälder/målsman.   ESF-projekt S10932 

 

STEG FÖR STEG är ett ESF-projekt som pågår 2009-2012. Målet med projektet  är att underlätta yrkesvalet 
och stadieövergången  för ungdomar, samt minska studieavbrotten . Projektets  verksamhetsområde är alla 
grundskolor från Larsmo i norr till Kristinestad i söder. 

Ett delområde i projektet innebär att vissa utvalda ungdomar i årskurs 8:an och 9:an kan få pröva på att 
bekanta sig med en eller flera avdelningar inom yrkesutbildningen (andra stadiets utbildningar) alternativt 
på en arbetsplats. Särskilt vänder vi oss till de ungdomar som av någon orsak är osäkra på sitt yrkesval. 
Platserna är begränsade därför kan inte alla ges  möjlighet att delta i projektet. 

Vistelsen i yrkesskolan har som syfte att ge eleven möjlighet att bekanta sig med olika branscher  för att ge 
elever större möjlighet att senare välja rätt yrke. Elevens vistelse på yrkesskolan/arbetsplatsen planeras 
individuellt och kan därför ha varierande längd och utformning. På grund av praktiska begränsningar kan vi 
inte lova att allas önskningar beträffande placering kommer att uppfyllas. Men vårt mål är elevens bästa. 

Det är skäl att observera att denna praktiska yrkesorientering inte ger eleven förtur vid ansökning till 
yrkesläroanstalten. Ifall eleven efter avslutad grundskola önskar söka till någon yrkesutbildning så gäller 
normalt ansökningsförfarande. 

Inom projektet finns flera koordinatorer, var och en verksamma inom sitt område. Koordinatorns uppgift 
är, att i samråd med sändande skolan söka fram, de elever som behöver stöd vid stadieövergången. 
Koordinatorn tar emot eleven vid ankomsten till yrkesutbildningen /praktikplatsen, sköter introduktionen 
och enligt  behov följer upp eleven under vistelsen i andra stadiet. Koordinatorn fungerar som kontakt 
mellan sändande skola och mottagande skola. 

Under vistelsen  gäller samma regler och försäkringar som i högstadiet . 
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Bästa lärare/handledande personal.       ESF-projekt S10932 
        

 

STEG FÖR STEG är ett ESF-projekt som pågår 2009-juli 2012. Målet med projektet är att underlätta yrkesvalet 
och stadieövergången för ungdomar, samt minska studieavbrotten och utslagningen bland ungdomar. 
Projektets verksamhetsområde är från Larsmo i norr till Kristinestad i söder. 

Projektet riktar sig till lärare och handledare inom grundläggande utbildningen, andra stadiets lärare och 
handledande personal, samt till personal inom studerandevården, stöd och handledningstjänster. 

I samråd med föräldrarna/målsmän skall ungdomar i årskurs 8 och 9 ges möjlighet att på ett flexibelt sätt 
bekanta sig med andra stadiets utbildningar.  

Inom projektet finns flera koordinatorer, var och en verksamma inom sitt område. Koordinatorns uppgift är, att 
i samråd med skolan söka fram, de elever som ha speciell behov av hjälp vid stadieövergången. 
Koordinatorernas arbetsområde är uppdelade på följande sätt: 

 Annika Finne och Eivor Granroth arbetar i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo 

 Erika Hagström i Korsholm, Vörå-Maxmo och Oravais 

 Gundel Östman i Vasa 

 Anna Södergran Närpes, Kristinestad och Kaskö 

Koordinatorn tar emot eleven vid ankomsten till ”praktikplatsen”. Sköter introduktionen och enligt behov följer 
upp eleven under vistelsen i andra stadiet. Koordinatorn fungerar som kontakt mellan sändande skola och 
mottagande skola. Kontakten till föräldrarna sköts bäst av sändande skola. 

Eleverna skall ges möjlighet till praktisk yrkesorientering inom en eller flera branscher, beroende på individuella 
behov och förutsättningar. Yrkesorienteringen förverkligas flexibelt, därför kan upplägget variera från individ 
till individ. 

Inom projektets ramar finns också kurser i fortbildning  för lärare och studiestödspersonal. 
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Steg för steg  ESF-projekt S10932                                                                 

Dagbok för handledande lärare. 

Lärarens namn:______________________________________ 

Avdelning:       ______________________________________ 

Elevens namn: ________________________________ 

        Projektledningens ant. 

       Antal  Projekt  Egen  

Datum Handledande lärares namn Eleven har deltagit i.... timmar finansiering finansiering 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

Ort , datum________________     Handledande lärare__________________________________ 

Ort, datum_________________    Koordinator          ___________________________________ 
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Kontaktuppgifter. 

Elevens namn:             
Elevens telefon:             

Skola               
Adress               
Studiehandledare             
Telefon:               

Önskemål om placering             
                
Tidpunkt               

Branschens kontaktperson           
Telefon:               

Branschens kontaktperson           
Telefon:               

Planerade aktiviteter:               
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Viktig information inför dina praktikdagar på Yrkesakademin i Österbotten. 

Elevens namn:................. 

För dig har reserverats praktikplats på Yrkesakademins enhet i Gamla Vasa  måndag tisdag 
och  Brändö onsdag, torsdag o fredag vecka 10. 

Transport från xxxxxx högstadium till YA:s enheter ordnas av högstadiet. På bifogad karta ser 
du var du träffar koordinatorn. 

När du anländer till YA tas du emot av projektets koordinator. Vi startar med kort allmän 
information och bekantar oss med närmiljön.   

YA bjuder på mat under din praktiktid. För detta behöver du matbiljetter.  De delas ut vid 
ankomsten första dagen.  

Måndag och tisdag bör du ha varma kläder för arbete utomhus. Onsdag, torsdag och fredag 
är det lämpligt med jeans och tröja. 

Det  här är ditt  schema för praktiktiden .  

Måndag 8.3 
Tisdag 9.3 Onsdag 10.3 Torsdag 11.3 Fredag 12.3 

Skogsbruk  
Lärarens namn     

Skogsbruk  
Lärarens namn      

Snickeri 
Lärarens namn     
 

Snickeri 
 Lärarens namn     
 

Snickeri  
Lärarens namn     

Gamla Vasa Gamla Vasa Brändö Brändö Brändö 
Transporten tillbaka till xxxxx sker i god tid så att du hinner hem med din normala skolskjuts. 

På onsdagen när du anländer till Brändö tar koordinatorn emot dig och ser till att du 
kommer till rätt plats. Se bifogad karta över Brändö. 

 När praktiktiden avslutas sker en utvärdering sista dagen. 

TA MED DESSA PAPPER NÄR DU KOMMER PÅ PRAKTIKEN!  

Välkommen till Yrkesakademin i Österbotten .                                                                                
Gundel Östman                                                                                                                      
Koordinator                                                                                                                          

Telefon 044-7503254 
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Kom ihåg under praktiken! 

 

Vi är måna om att skapa en trivsam och trygg miljö vid Yrkesakademin i Österbotten. 
Vi skapar ett trivsamt YA! om vi hälsar på varandra och är vänliga och trevliga mot varandra.  
Vi tillåter ingen mobbning. Alla ska känna sig trygga vid YA!  
 

Vi kommer i tid till lektionerna. 
Då respekterar vi varandra och ger alla arbetsro. 
 

Vi använder mobiltelefonen endast under pauserna. 
En ljudlös telefon i väskan/fickan stör inte under lektionstid. 
 

Vi hänger av oss ytterkläderna och mössan/kepsen under lektionen och lunchen. 
På det sättet visar vi respekt och hänsyn mot varandra. 
 

Vi använder ett vårdat språk. 
För att undvika att såra någon använder vi ett vårdat språk. Samtidigt skapar vi en positiv 
anda runt omkring oss. 
 

Vi håller snyggt vid YA! 
Alla trivs i en snygg och städad miljö, vilket innefattar klassrum, verkstäder/övningsklasser, 
gemensamma utrymmen, toaletter och gårdsplan. Vi lämnar snyggt efter oss. 

 
Kom ihåg att vissa maskiner är farliga! 
Lyssna på din handledare och använd inga maskiner du inte fått lov att använda. Var försiktig 
i ditt arbete och kom ihåg arbetssäkerheten.  
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Kom ihåg under praktiken! 

Vi är måna om att skapa en trivsam och trygg miljö vid Optima. 
Vi skapar ett trivsamt Optima om vi hälsar på varandra och är vänliga och trevliga mot 
varandra.  Vi tillåter ingen mobbning. Alla ska känna sig trygga vid Optima!  
 

Vi kommer i tid till lektionerna. 
Då respekterar vi varandra och ger alla arbetsro. 
 

Vi använder mobiltelefonen endast under pauserna. 
En ljudlös telefon i väskan/fickan stör inte under lektionstid. 
 

Vi hänger av oss ytterkläderna och mössan/kepsen under lektionen och lunchen. 
På det sättet visar vi respekt och hänsyn mot varandra. 
 

Vi använder ett vårdat språk. 
För att undvika att såra någon använder vi ett vårdat språk. Samtidigt skapar vi en positiv 
anda runt omkring oss. 
 

Vi håller snyggt vid Optima. 
Alla trivs i en snygg och städad miljö, vilket innefattar klassrum, verkstäder/övningsklasser, 
gemensamma utrymmen, toaletter och gårdsplan. Vi lämnar snyggt efter oss. 

 
Kom ihåg att vissa maskiner är farliga! 
Lyssna på din handledare och använd inga maskiner du inte fått lov att använda. Var försiktig 
i ditt arbete och kom ihåg arbetssäkerheten.  
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Utvärdering av effekterna från projektet Steg för Steg. 
ESF-projekt S10932 

 

Målgrupp: Eleven Vid praktikens inledningsskede 

Namn:                                         
Arbetsplats:                                         

Din ålder: 13år 14år 15år 16år 17år 
          

Kön: Flicka   Pojke   

Har du ett mål för din framtida utbildning? 

                                              

Om svar nej: Vad är intressant är intressant? 

                                              

Om svar ja: Vet du vart du bör söka för att få ditt drömyrke? 

                                              

Finns det någonting som kan hindra dig att få ditt favorit yrke?               

                                              

Om svar ja:  Vad är det som hindrar dig? 

                                              

Har du en åsikt om hur du skall komma förbi de hindret? 

                                              

Vad är du bra på? 

                                              

Vilka förväntningar har du på praktiken? 
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Utvärdering av effekterna från praktiken. Steg för Steg. 

Målgrupp:    Eleven ESF-projekt 10932 

Namn:                                         

Arbetsplats:                                         

Din ålder: 13år 14år 15år 16år 17år 
          

Kön: Flicka   Pojke   

Var du intresserad av att delta i praktisk yrkesorientering? 

                                              

Fick du praktisera på de branscher/arbetsplatser du önskade? 

                                              

Fick du tillräcklig information vid mottagandet? 

                                              

Fick du hjälp när du behövde? 

                                              

Trivdes du med vistelsen på avdelningen/arbetsplatsen? 

                                              

Fungerade samarbetet mellan dig och övriga elever på avdelningen? 

                                              

Fungerade samarbetet mellan dig och dina handledare? 

                                              

Deltog du aktivt i arbetet på din praktikplats 

                                              

Var du intresserad av arbetet på praktikplatsen? 

                                              

Övriga åsikter om praktisk yrkesorientering! 
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Utvärdering av effekterna från Steg för steg praktik.                                   
Hösten efter studiestarte på andra stadiet. ESF-projekt S10932 
 
Elevens namn:_______________________________________________________________ 
 
Har du en studieplats nu?     Ja Nej 
Om svar ja: 
Inom den bransch du helst önskade komma in på?  Ja Nej 
Den bransch du hade som andra alternativ.   Ja  Nej 
En helt annan bransch.    Ja Nej 
På en bransch du praktiserade inom Steg för steg.  Ja Nej 
Hade du nytta av att ha praktiserat vid studiestarten?  Ja Nej 
 
Vilken?____________________________________________________________________________ 
 
Om svar nej: 
Hur ser din vardag ut? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
Vill du ha ett annat innehåll i din vardag?   Ja Nej 
Behöver du hjälp att planera framtiden   Ja  Nej 
Har du ett arbete inom ”rätt” bransch?   Ja Nej 
Tänker du söka till en utbildning senare?   Ja Nej 
Önskar du hjälp med att planera framtida studier?  Ja Nej 
Vilken hjälp behövs? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 
 
Studerande: 
Hur påverkade Steg för steg ditt val av studieplats? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
Ändrade praktiken din syn på yrkesutbildningen?  Ja Nej 
Hur?________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 
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Rekommenderar du årets 9:or att delta i Steg för steg praktik? Ja  Nej 
Varför?_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
 
Hur trivs du med studierna? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
 
Har du planer på att avbryta utbildningen?   Ja  Nej 
Om ja, 
varför?______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
Vad gör du i så fall efter ett avhopp? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
Är du intresserad av en annan bransch?   Ja Nej  
Vill du pröva på en annan bransch   Ja Nej 
Vilken?______________________________________________________________________________
_Övriga åsikter: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
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Studerandes självvärdering 

Dagsprogram  11.12.2009

FORTBILDNING FÖR UTBILDNINGSPERSONAL

Kl.   9.00 - 10.00  Den vacklande självbilden  
   – ungdomars identitetsutveckling och självbild

  Självkännedom - Självkänsla – Självreflektion, 
   vad är det?

  Interaktion Självkännedom – Sjävkänsla – Självreflektion 
   Mot en realistisk självbild. 

Kl. 10.00 - 10.20 Kaffe

Kl. 10.20 - 12.00 Hur främja utvecklingen av självbilden hos ungdomar? 
   Diskussion 

Kl. 12.00 - 12.45 Lunch

Kl. 12.45 - 14.00 Ungdomars grundväsen och världsbild 
   Hur livets utmaningar påverkar ungdomars självbild 

Kl. 14.00 - 14.20 Kaffe

Kl. 14.20 - 15.45 Identifiera, ingripa och handleda 
   Diskussion 

Eeva-Liisa Salmi arbetar deltid som forskare vid Vasa yrkeshög-
skola och som privatföretagare som föreläsare och terapeut. Hon 
har under en lång tid jobbat som lärare i Vasa på olika utbildnings-
stadier. Hon är väl insatt i ADHD, beteendestörningar och social 
kompetens. Till sin utbildning är Eeva-Liisa politices doktor 
(utvecklingspsykologi som huvudämne), pedagogie magister och 
psykoterapeut.

Eeva-Liisa Salmi

Självreflektion, självkännedom och självkänsla 
– mot en realistisk självbild 
Föreläsare: Eeva-Liisa Salmi

Bilaga 10
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Fortbildningens målsättning

Syftet med fortbildningen är att ge en inblick i konsekvenspedagogik 
och socialpedagogik med fokus på lärande.

Förverkligande

Fortbildningen omfattar fyra närstudiedagar under tiden mars till 
oktober 2010 och genomförs i form av föreläsningar. 

Plats

Yrkesakademin i Österbotten
Enheten i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

och

Optima
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Anmälan och information

Anmäl deltagande senast 26.2.2010 till 

Projektledare Ann-Louise Jussila
tfn 044 - 750 3239
ann-louise.jussila@yrkesakademin.fi

Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan är bindande.

Kostnad

Kursen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri. 
Deltagarna svarar själva för kostnader för eventuella resor, kost 
och logi.

Deltagare

Det är också möjligt att delta i enskilda föreläsningar, 
kontakta i så fall Ann-Louise Jussila (se ovan).

Steg för steg är ett ESF-projekt med syfte att  
initiera och aktivera kommunala och regionala  
samarbetsformer mellan olika aktörer för att 
proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott 
och utslagning bland unga. 

Ungdomar inom den grundläggande utbildningen 
skall garanteras möjligheter att stegvis röra sig 
mot yrkesutbildning och in i arbetslivet. För 
att underlätta övergången bildas ett effektivt 
nätverk där aktörerna kommer överens om hur 
de skapar en kontinuitet och en kedja av en  
fungerande handledning av ungdomar. 

En annan central verksamhet inom utvecklings-
arbetet är utökade och effektiva handledda 
praktiska perioder inom yrkesutbildningen för 
ungdomar med sviktande studiemotivation och 
svårigheter att göra ett yrkesval. Dessa möjlig-
görs via ett samarbete mellan den grundlägg-
ande utbildningen och andra stadiet. 

Konsekvens- & socialpedagogik 
Fortbildning som riktar sig till lärare och handledare inom den 
grundläggande utbildningen årskurs 7-9 och andra stadiet, 
personal inom studerandevård och studerandes boende samt 
övriga intresserade.

Steg för steg S10932

Steg för steg   Fortbildning
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Steg för steg   Fortbildning

Innehåll

4.10.2010 i Gamla Vasa  
Socialpedagogiska utgångspunkter och förhållningssätt

09.00    Socialpedagogikens grunder
10.00    Kaffe
10.30    Socialpedagogikens kunskapsfält och profil
12.00    Lunch
13.00   Inklusions- och exklusionsprocesser i  
 det vardagliga sociala arbetet
14.00    Kaffe
14.30    Mötets olika förutsättningar
16.00    Avslutning

5.10.2010 i Gamla Vasa
Olika socialpedagogiska metoder med betoning på 
pedagogiska aspekter

09.00  Miljöterapi
10.00  Kaffe
10.30   Aktiviteters möjligheter (Tillämpningsövning) 
12.00   Lunch 
13.00   Uppföljning av tillämpningsövningen 
14.00   Kaffe
14.30   Andra socialpedagogiska metoder så som  
 lösningsinriktat arbete, nätverksarbete samt  
 kognitiva metoders möjligheter 
15.30   Sammanfattning och avslutning av dagarna

30.3.2010 i Gamla Vasa
Det pedagogiska syftet

09.00  Konsekvenspedagogik – vad är det?
10.00  Förutsättningar för användningen av 
 konsekvenspedagogik 
11.00  Lunch 
12.00  Utmaningar i det pedagogiska arbetet med  
 nutidens barn och unga 
13.30  Kaffe
14.00  Konsekvenspedagogikens grundförutsättning  
 för att det sociala skall tänkas in i pedagogiken 
15.30
-16.00  Avslutning

31.3.2010 i Jakobstad
Den metodiska förståelsen

9.00  Att arbeta enligt konsekvenspedagogiken 
10.00  Konsekvenser och straff, skillnaden mellan  
 normer och regler 
11.00  Lunch 
12.00  Konsekvenspedagogiska metoder 
13.30  Kaffe
14.00  Social handlingskompetens 
15.30
-16.00  Avslutning

Sonja Kurtén-Vartio arbetar som lektor vid 

Yrkeshögskolan Novia i Vasa, men för närvarande 

leder hon utbildningen av den högsta fängelse-

ledningen i Irak. Hon har tidigare arbetat som 

biträdande fängelsedirektör vid Vasa Fängelse och 

skrev sin doktorsavhandling i socialpolitik år 2005 

med titeln TAMU - en annorlunda skola : en studie 

av den konsekvenspedagogiska yrkesutbildningen i 

dansk arbetsmarknadspolitik.

Christer Cederlund är lärare på Socialhögskolan 

vid Stockholms universitet. Hans två huvudintressen 

är socialpedagogiskt socialt arbete och socialt utred-

nings-arbete. Innan han inledde sin lärarbana arbetade 

han på olika sociala dygnsinstitutioner för barn och 

ungdomar, samt institutioner för vuxna med drog-

problematik. Enligt Christer själv är hans utgångspunkt 

som lärare och forskare att synliggöra det till synes 

självklara eller osynliga i de vardagsprocesser som 

påverkar den enskildes liv.  
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Steg för steg   Fortbildning

Fortbildning i Vasa 20.4.2011

Ungdomars psykiska hälsa

Program
09.00    Fokus på ätstörningar
  Hanna Hongell

10.15    Kaffe

10.45    Att skada sig själv för att överleva 
  Sofia Åkerman

12.30    Lunch

12.45    Att skada sig själv... fortsättning

14.00    Kaffe

14.15    Fokus på missbruk
  Anne Salovaara-Kero

16.00    Avslutning

Info
www.yrkesakademin.fi/stegforsteg

Gundel Östman 
tfn 044-750 3254 
e-post gundel.ostman@yrkesakademin.fi

Hanna Hongell
är politices magister (utvecklingspsykologi) 
och arbetar som specialmedarbetare vid 
Ätstörningskliniken i Karleby. 
Till hennes arbetsuppgifter hör bland annat 
utvecklande av verksamheten, skolningar 
och föreläsningar, forskning, familjearbete 
samt att hon arbetar som vårdare. Hon har 
arbetat med ätstörningar och ungdomars 
mentala hälsa från år 2008

Sofia Åkerman
är sjuksköterska och författare till två 
uppmärksammade böcker som handlar 
om självdestruktivt beteende bland unga, 
Zebraflickan och För att överleva - om 
självskadebeteende. 
Hon hade själv problem med självdestruktivt 
beteende under sin tonårstid och berättar 
levande om vad självdestruktivt beteende är, 
vilken funktion det fyller och vad den kan ha 
med sig som önskar stötta och hjälpa. 

Anne Salovaara-Kero
är utbildad pedagog och sedan 1997 aktiv 
inom föreningen Fri från Narkotika rf där 
hon arbetat med familjer till missbrukare 
och fungerat som stödperson för missbrukare. 
Idag är hon regionkoordinator för föreningen 
och har ansvar för sju lokalavdelningar samt 
föreningens utbildningsverksamhet. 
Salovaara-Kero har flera års internationell 
erfarenhet av missbruksfrågor och förebyg-
gande av dem. Hon är projektledare för EU- 
projetktet Pro-Skills2, med målsättning att 
hjälpa marginaliserade människor att  
utbilda sig.
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Steg för steg   Fortbildning

Välkommen på fortbildning i Vasa 24.4.2012

Att arbeta med ungdomar

Program
09.00    Att vara mamma annorlunda
  Anne Salovaara-Kero

10.15    Kaffe

10.45    Sexsnack 
  Suss Åhman

12.00    Lunch

13.00    Ungdomar och spelmissbruk 
  Håkan Söderman

14.30    Avslutning

Anmälningar och info
Anmäl dig senast 30.3.2012 till 
Ann-Louise Jussila 
tfn 044-750 3239 
e-post ann-louise.jussila@yrkesakademin.fi

Hemsida: www.yrkesakademin.fi/stegforsteg

Deltagarna antas i anmälningsordning och anmälan är  
bindande. Kursen finansieras av Utbildningsstyrelsen  
och är därför avgiftsfri. Deltagarna svarar själva för  
kostnader för eventuella resor, kost och logi.

Anne Salovaara-Kero
är en trebarnsmamma vars mellersta barn, 
Anton, är utvecklingsstört. Anton har en 
kromosomdeletation som tros vara orsaken 
till hans utvecklingsstörning och extremt 
impulsiva beteende. Tillsvidare är han det 
enda kända fallet i världen med just denna 
deletation.
Anne kommer att dela sina erfarenheter 
av att vara mamma till ett specialbarn och 
diskutera bl.a. följande frågor: 
Hur hantera den utmanande vardagen?  
Hur få samarbetet med skolan att fungera? 
Varför behöver föräldrar till specialbarn 
hjälp och stöd? 
Anne skriver även blogg där hon berättar om 
familjens vardag: 
http://mammaannorlunda.blogspot.com/

Suss Åhman
är auktoriserad sexualterapeut och jobbar på 
Folkhälsan. Hon har länge jobbat med frågor 
kring barn och ungas sexualitet, och har bl.a. 
skapat Sexsnack, en modell för sexualunder-
visning i skolor.

Håkan Söderman
jobbar sedan maj 2001 som ledande social-
terapeut vid A-rådgivningen i Vasa och har 
specialiserat sig på bl.a. vårdhänvisningar 
från arbetslivet och spelberoende
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Konsekvenspedagogik... 

1

Konsekvenspedagogik

Steg för steg

Bilaga 11
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2

Förord

Detta informationsmaterial är en produkt av arbetet inom 
ESF-projektet Steg för steg, S10932. Projektet, som finansieras 
av Utbildningsstyrelsen, arbetar under åren 2009-2012 för att 
förhindra utslagning bland ungdomar i övergångsskedet mellan 
grundläggande utbildning och andra stadiets yrkesutbildning. 
Materialet är en kort beskrivning av konsekvenspedagogiken 
och det system som byggts upp i Danmark. När ordet skola 
används i texten syftar det alltså till den konsekvenspedagogiska 
yrkesutbildningen i dansk arbetsmarknadspolitik, eller TAMU.

YA! Yrkesakademin i Österbotten 2011

Innehåll

Vad är konsekvenspedagogik?    3

Att arbeta enligt konsekvenspedagogiken   7

Den konsekvenspedagogiska inlärningsteorin  10

Konsekvenspedagogiska metoder    11

Konsekvenspedagogiska redskap    14

222222222222222
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Konsekvenspedagogik... 

3

Vad är konsekvenspedagogik?
År 1974 ville Jens Bay pröva om det genom pedagogiska medel är möjligt 
att hjälpa unga människor med sociala problem på ett bättre sätt än vad 
man tidigare lyckats med genom att bestraffa eller behandla dem. 
Enligt Bay var problemet att många ungdomar blivit helt utan uppfostran 
och yrkesutbildning och därför finns ett behov av ”annorlunda skolor” 
där ungdomarna har möjlighet att lära sig livets spelregler vid sidan om 
yrkesutbildningen. Bay grundade därför konsekvenspedagogiken med in-
stitutioner som erbjuder ungdomar ramar där de har möjlighet att handla 
och lära sig genom försök, misstag och konsekvenser. 
Konsekvenspedagogiken kan förklaras som existentiell filosofi i praktisk 
tillämpning, som bygger på en humanistisk, indeterministisk människo-
syn.1 

• Utvecklad och vidareutvecklas av Jens Bay
• En teori om lärande och utveckling
• Grunduppfattning: socialt lärande är en förutsättning för  

individens sociala bildning
• ”Avvikande handlingsmönster beror ofta på bristande inlärning”
• Fokuserar på socialt lärande i stället för på behandling

1 Existentiell filosofi = människan definierar sig själv genom sina handlingar, och består i 
inget annat än handling. Genom personliga val väljer människan själv sin egen och andras 
moral, men detta får betydelse först efter handling. Det är upp till människan själv att 
uppfinna moralen, samt välja livets mening. Det finns alltså ingen "objektiv" mening med 
livet, utan varje människa väljer sin egen mening med sitt eget liv.

Humanism = bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.

Indeterministisk = inget är förutbestämt.

  Konsekvenspedagogik
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Inom konsekvenspedagogiken vill man förbättra den sociala handlings-
kompetensen hos eleverna, vilket innebär att man förväntar sig en  
hållning av eleverna som återspeglar: 

• självmedvetenhet
• initiativförmåga
• ansvarighet
• trovärdighet
• samarbetsförmåga
• mottaglighet
• öppenhet

Dessa hållningar klargörs för eleverna redan den första dagen de vistas 
på skolan och berättar för eleverna vad de förväntas lära sig och hur man 
från skolans sida förväntar sig att de själva och andra ska se eleverna.
Centralt inom konsekvenspedagogiken finns handlingsbegreppet. Man 
anser att en handling i sig inte har någon mening, utan endast de konse-
kvenser handlingen leder till. Eleverna bör inse att konsekvenserna inte 
gäller enbart dem själva, utan att de har ett ansvar också för deras sociala 
tillvaro. 
Eftersom utveckling sker i samspel med andra människor är en förutsät-
tning för social utveckling enligt konsekvenspedagogiken att individen 
är en del i ett socialt sammanhang. I samspel med andra människor kan 
eleverna nämligen se andras reaktion på och konsekvenserna av en hand-
ling, och därmed på egen hand ta ställning till huruvida handlingen gett 
önskat resultat och huruvida man vill handla likartat nästa gång.   
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Konsekvenspedagogikens grunder kan beskrivas i form av en systemteori. 
De olika delarna av teorin hänger samman, påverkar ömsesidigt varandra 
och en del måste ses i ett sammanhang med de andra delarna. Dessa 
delar (teorier) tar var och en för sig upp olika aspekter och bildar tillsam-
mans en logisk, integrerad helhet. Dessa teorier är följande:

1. Handlingsteori

Människan är det hon visar sig vara i sina handlingar och i sin interaktion 
med andra människor. Människan är inte fastlåst i en given tillvaro, utan 
kan bara existera i förhållande till andra människor och kan endast fram-
träda som människa i interaktion med andra. När en människa handlar 
påverkas också omgivningen av dessa handlingar.

2. Utvecklingsteori

Grundar sig på tanken om att människan inte från födseln besitter en 
permanent personlighetsstruktur eller psykisk struktur, utan att denna 
utvecklas genom interaktion, kommunikation och handlingars konse-
kvenser. 

3. Ansvarsteori

Ansvar är något man visar genom de handlingar man gör. En människa 
väljer att påta sig ansvar, till exempel man påtar sig ansvaret för att 
genomföra sin utbildning och uppträda på ett ansvarsfullt sätt. Den en-
skilda personen kan inte med goda förklaringar göra sig fri från ansvaret 
för sina egna handlingar. 

4. Konfliktteori

Det sociala lärandet utvecklar sig enbart genom de motsättningar som 
finns mellan den subjektiva självbilden och andras uppfattningar av den 
enskilde individen samt mellan det en person gärna vill göra och det en 
person bör göra sett i förhållande till omgivningens krav, förväntningar 
och de existerande normerna. Därför blir andras konfrontation en källa 
till konflikt och därmed till förändring och utveckling. 

92



6

En konfrontation genomförs med en elev med utgångspunkt i någon 
bestämd handling för att sätta eleven i en konfliktsituation: ”Ska jag fort-
sätta som förut eller ska jag göra något annat?”. Detta medför ett val och 
därmed en förändring i utvecklingen.
 
5. Inlärningsteori

Inlärning och kunskap uppnås i första hand genom reflekterande 
handlingar.

6. Moralteori

Varje individ är ansvarig för konsekvenserna av sina handlingar och 
därmed de intentioner som de avsåg med handlingarna. Den moraliska 
värderingen av en handling bestäms i huvudsak av vilka konsekvenser 
handlingen får. Moralteorin innehåller också allmänprincipen, vilken 
innebär att det den enskilde gör i en given situation också ska vara tillåtet 
för andra att göra i motsvarande situation. Detta innebär inte att alla ska 
behandlas lika, men att människor ska behandlas likvärdigt. 

7. Vetenskapsteori

Är framtidsfokuserad och efterlyser förändring. Baserad på tes-antites-
syntes-modellen.

1. Respekt för individen och dennes val
2. Tro på människans utvecklingsmöjligheter
3. Frihet att välja det som är bäst, ingen annan kan veta det bättre
4. Människan är fri
5. Människan kan tänka
6. Människan har en vilja
7. Människan kan handla

  Grundpelare för den konsekvenspedagogiska verksamheten
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Att arbeta enligt konsekvenspedagogiken
Verksamheten inom de konsekvenspedagogiska skolorna är handlings-
orienterad och sker i en normal arbetsmiljö med samma kravnivå som 
inom den öppna arbetsmarknaden. 
I en praktisk arbetssituation ställs alltid frågorna ”Vad vill du?”, ”Vill du 
det här eller någonting annat?” Man gör klart för ungdomarna att det är 
deras eget liv det handlar om och att det därför är de som måste bestäm-
ma. Detta innebär att de ungdomar som studerar vid de konsekvens-
pedagogiska skolorna måste ha en vilja att ändra sina liv. 

”Är det så att du inte kan, inte vill eller inte har tänkt göra det?”
 
Avvikande handlingsmönster hos en elev anses bero på bristfälligt socialt 
lärande. Därför vill man inom konsekvenspedagogiken ge eleverna förut- 
sättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig lärandet. Normer i sam-
hället tas in som viktiga faktorer i den enskildes utveckling samtidigt som 
den enskildes ansvar för den egna utvecklingen understryks. 
Uppfostran har en central roll inom konsekvenspedagogiken. Verksam-
heten bygger inte på regler, utan på förhållningssätt och pedagogerna 
verkställer inte straff, utan konsekvenser som eleven i fråga själv har valt. 
När man arbetar enligt konsekvenspedagogiken är det således viktigt att 
inte tänka i banorna regel och bestraffning. Regler är något som någon 
annan satt upp och som kommer utifrån, vilket gör att också straffet  
kommer utifrån. 
Inom konsekvenspedagogiken finns det inga regler, utan eleverna har 
insett hurudant förhållningssätt de ska ha i olika situationer, de har själv 
valt det och det kommer inifrån dem själva. När eleverna bryter mot sina 
förhållningssätt följer konsekvenser och de vet från början vilka dessa 
konsekvenser är. En handling innebär ofta två olika konsekvenser, en 
direkt konsekvens och en kontextuell konsekvens. 
Den direkta konsekvensen följer handlingen medan den kontextuella 
handlar om samhälle, kultur eller normer. Detta kan förklaras med föl-
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jande exempel: Om du tar av dig alla kläder kan den direkta konsekven-
sen vara att du fryser. Den kontextuella konsekvensen beror på var, när 
och tillsammans med vem du utför denna handling.
Målsättningen med undervisningen inom konsekvenspedagogiken är att 
förbereda eleverna för ett livslångt lärande, där de med en självständig 
och kritiskt frågande attityd kan fatta egna genomtänkta beslut och val 
gällande handling, moral och livsföring. 
I den vardagliga verksamheten är ett centralt mål att sätta elever i 
situationer där deras frihet att välja utmanas. Genom att synliggöra de 
konsekvenser deras val får sätter man eleven i en konfliktsituation där 
denne i en given situation ser och värderar olika handlingsalternativ mot 
varandra och själv kan lära sig att tänka längre fram än det som känns 
mest spännande i nuet. Av eleverna förväntas att de kan säga nej till:

•  våld eller hot om våld,
•  rusmedel och
•  kriminalitet.

Konsekvenspedagogiken kännetecknas även av fördomsfrihet. När en ny 
elev anländer till skolan vill man inte veta något om elevens bakgrund 
utan fokuserar istället på nuet och framtiden. Det förflutna är inte intres-
sant eftersom ingen kan förändra det som ligger bakom. 
Att arbeta enligt konsekvenspedagogiken kräver att personalen har en 
humanistisk och indeterministisk människosyn, en människosyn där man 
utgår från elevens utvecklingsbarhet och tron på människan. Personalen 
ska dagligen vid medarbetarmöten evaluera den egna verksamheten, 
samt institutionens verksamhet. 
Personalen kan ses som både den starkaste och den svagaste länken i det 
konsekvenspedagogiska arbetet. Deras viktigaste uppgift är att synliggöra 
de möjligheter som finns för eleverna. Personalen ska klargöra de rikt-
linjer och de förhållningssätt som finns inom verksamheten på ett sådant 
sätt så att de blir förstådda. 
Det krävs stort tålamod att förklara samma sak flera gånger. I förhållande 
till eleverna representerar personalen vuxenvärlden och arbetslivets krav 

95



Konsekvenspedagogik... 

9

och ska inte vara rädda för konflikter med elever eller kollegor. Person-
alen ska vara sådan att eleverna vill efterlikna dem. De måste kunna ta 
emot och ge kritik, samt visa respekt för eleverna i ord och handling. 
Personalen ska också kunna hantera stress, vara stolta över sin yrkeskun-
skap, ha lust att undervisa och ha ett starkt intresse i de människor de 
arbetar med genom att skaffa sig kunskap om dessa människor, hur de 
tänker och handlar och om världen de lever i. 

Personalens uppgift är att:

• förhålla sig kritiskt till det egna arbetet, men fördomsfritt till  
eleverna, 

• undervisa, uppfostra och uppmuntra,
• vara goda pedagoger och arbetsgivare,
• förmedla förhållningssätt, värderingar och attityder,
• ställa krav, ge utmaningar och ansvar,
• ge eleven frihet att styra sig själva, inte att styra eleven,
• på ett tydligt sätt visa vad arbetslivet och omgivningen förväntar sig 

av eleven och vad som är helt oacceptabelt om eleven önskar få och 
behålla ett arbete,

• se olika alternativ till att handskas med ett problem så att de inte blir 
fast i något inlärt handlingsmönster,

• inte moralisera, utan bara peka på konsekvenserna, samt
• konfronteras med eleven. Ingen inlärningssituation får gå förbi.      
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Den konsekvenspedagogiska  
inlärningsteorin

För att konkretisera den konsekvenspedagogiska inlärningsteorin talar 
man om tio bud, som visar var tyngdpunkten i lärandet ligger. Dessa är:

•  att lära sig, hellre än att bli lärling,
•  praktik, hellre än teori,
•  produktion, hellre än sysselsättning,
•  arbete, hellre än övning,
•  erfarenhet, hellre än styrning,
•  nödvändighet, hellre än lust,
•  diskontinuitet, hellre än kontinuitet,
•  utveckling, hellre än anpassning,
•  personer, hellre än teknik och
•  handlingsutrymme, hellre än regler.

I det konsekvenspedagogiska lärandet eftersträvar man: 

•  maximala krav med hänsyn till person,
•  engagemang i arbetet,
•  stabilitet (att hålla tider och avtal) och
•  samarbetsförmåga.
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Konsekvenspedagogiska metoder

Processbegreppet 

Eleven anses genomgå en process. När en elev anländer till skolan berät-
tar man om konsekvenspedagogiken och dess metoder, påpekar att det 
är på elevens ansvar att komma framåt i processen och ta tillvara den 
kunskap och den hjälp som personalen erbjuder. Processen hjälper eleven 
att förändra sin situation och hjälper denne att skapa en ny förståelse för 
sin omgivning, dess förväntningar och krav. Det är viktigt att komma ihåg 
att det är eleven som bestämmer vad slutresultatet blir.

Konsekvensorientering 

Hjälper eleven att se på sig själv med andras ögon, se både kortsiktiga och 
långsiktiga konsekvenser, utveckla sin sociala kompetens, samt förstå det 
logiska sambandet mellan handling och konsekvenser.

Appell, anmodan och påbud 

Används i den process som siktar på ett mera ansvarsfullt beteende. Detta 
kan komma i fråga till exempel när man har en elev som inte engagerar 
sig i sitt arbete eller som stör de andras arbetsro. Appell, anmodan och 
påbud är olika typer av konfrontationssamtal där eleven blir direkt 
tillfrågad om orsaken till exempelvis det bristande engagemanget. Efter 
samtalet framställer läraren en appell om elevens ändrade utveckling. 
Om ingen förändring sker är nästa akt en anmodan om förändring. Den 
framställs mycket direkt, med hänvisning till de samtal som det handlade 
om i appellen. Om det negativa beteendet fortsätter följer påbud, som 
genomförs efter ett nytt samtal. Eleven uppmanas att genast förändra sitt 
beteendemönster, då konsekvensen i annat fall blir ett avskedande från 
utbildningsgruppen. Det är viktigt att uppmaningen blir handlingsorien-
terad så att eleven förstår vilka konsekvenser de egna handlingarna kom-
mer att föra fram till. 
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Gränssättning – konsekvenspåpekning 

Gränssättningen är ett sätt att skapa logiska ramar för elevens personliga 
utveckling och samtidigt markera för eleven att det sätts gränser i alla 
situationer, som är oberoende av de individuella orsakerna eller avsikt-
erna. 
Gränssättningen har för avsikt att få den enskilda eleven att ta ansvar för 
att hålla sig inom de utstakade gränserna, men ger också möjlighet till 
att överskrida dem. Som gränssättning används avskedning, nollställning, 
utbildningsstopp, bortvisning och avmälning. 

a. Avskedning: Används när elevens handlingar inte överensstämmer 
med det som arbetslivet förväntar. Innan man tar till avskedandet har 
man använt sig av kravorientering, synliggörande och konsekven-
sorientering. Man har framställt appell, anmodan och påbud, men 
eleven har inom ramen för sin handlingsfrihet valt någonting annat. 
Avskedning innebär att eleven måste lämna den arbetsplats/utbild-
ningsområde där denne arbetar, men inte skolan. Efter två veckor  
kan eleven söka sig tillbaka till sitt utbildningsområde. 

b. Nollställning: Kan utnyttjas under 30 dagar då eleven och skolan inte 
är säkra på hur fortsättningen kommer att bli.

c. Utbildningsstopp: Används när eleven gärna vill lära sig det skolan har 
att ge men behöver mera tid att lära sig vissa saker. Under utbildn-
ingsstoppet arbetar eleven på skolan, men utbildningsdagarna löper 
inte. 

d. Bortvisning: Används vid internatskolorna och innebär att eleven 
bortvisas från skolan. Bortvisningen är alltid tidsbestämd, 1-3 veckor, 
och visar eleven var skolans toleransgräns går. Bortvisning används 
endast vid avvikelse från nej-hållningarna: nej till kriminalitet, nej till 
användning av narkotika och nej till användning av fysiskt våld som 
konfliktlösningsredskap. 

e. Avmälning: Innebär att eleven tar paus från sin utbildning eftersom 
både eleven och skolan anser att det inte är värt att fortsätta samar-
betet. Eleven är registrerad i skolan sex månader framåt, men deltar 
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inte i undervisningen. Orsak till avmälning kan vara att eleven visar 
bristande engagemang, kriminalitet eller har hög och omotiverad 
frånvaro. 

Dialog 

Dialogen har en central betydelse inom konsekvenspedagogiken. Person-
alen ska ständigt föra en god och levande dialog med eleverna. Dialogen 
ska ge eleverna argument till frågan varför, t.ex. varför ska man passa 
tiderna, varför får man inte uppföra sig på ett visst sätt. 
En god kommunikation mellan läraren och eleven skapar förtroende och 
ger en möjlighet att använda de konsekvenspedagogiska arbetssätten. 
Den skapar en förståelse för eleven om skolans arbetssätt och möjligheter 
att erbjuda utbildning och för skolans del om elevens vilja, förmåga och 
målinriktning. Samtalen som ingår i skolans normala verksamhet utgör 
ett forum för dessa dialoger och ger de bestämda ramar som behövs för 
att dialogen ska bli möjlig. 
Dialogen innebär att det blir möjligt för eleverna att tala om svåra saker, 
att ta emot kritik, att motivera sitt handlande och att ifrågasätta det de 
inte anser vara rätt. Konfliktsituationer undviks inte under dessa samtal, 
utan anses vara något positivt.
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Konsekvenspedagogiska redskap
De konsekvenspedagogiska redskapen är:

1. Utbildningsdagbok

Den första dagen på skolan får alla elever en liten blå utbildningsdag-
bok som beskriver utbildningsfaserna. Eleverna får rådet att hålla reda 
på sina utbildningsdagböcker, där alla de dagar som eleverna deltagit i 
undervis-ningen antecknas. Det är eleverna själv som har ansvar för att 
dokumentera sin skolgång, inte skolan. 
Varje gång eleverna glömt sin dagbok hemma förlänger de sin utbildning 
med en dag. Påteckningar ges inte i efterskott. I boken finns också en sida 
för frånvarodagar, som inte får överskrida 30 dagar. Utbildningsdagboken 
hjälper eleverna att ta ansvar för sin utbildning och ger dem en god över-
blick på var de befinner sig i sin utbildning samt hjälper eleverna att ha 
kontroll över sina frånvarodagar.

2. Samtal

Det finns två olika samtal. Det första samtalet handlar om elevens sociala 
utveckling och om yrkesmässiga krav, så som till exempel snabbhet, nog-
grannhet, kvalitetsmedvetenhet, sinne för ekonomi. I dessa samtal, som 
alltid hålls när eleven förflyttas från ett utbildningsskede till ett annat och 
hör ihop med själva utbildningsprocessen i de olika utbildningsavsnitten, 
deltar alla elever.
Det andra samtalet har att göra med de processer som eleven genomgår 
i sin utveckling. Det handlar om kravorientering och konfrontationer av 
olika slag och används då situationen så kräver. Avsikten med samtalet 
är att hjälpa eleverna att komma underfund med vad det är de verkligen 
vill, dvs. ställa eleverna inför existentiella frågor. 
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3. Konfrontationer

Konfrontationer är en viktig metod vid tillämpning av konsekvenspeda-
gogik i en arbetssituation. Konfrontationerna ger eleverna en uppfattning 
om vad som förväntas av dem på arbetsplatsen och de blir medvetna om 
de konsekvenser som följer av deras handlande. På verkstäderna kan 
konfrontationerna handla om att påtala elevernas sakliga arbetskläder, 
renlighet, språket, sättet att tilltala kamrater, lärare eller kunder. Det kan 
även hända att läraren måste konfronteras med eleverna angående nog-
grannheten i arbetet, arbetets kvalitet, elevernas långsamma arbetstakt 
eller deras inställning till arbetet. 
Det är meningen att eleverna genom konfrontationen ska råka i konflikt 
med sig själva och sina målsättningar när personalen ställer de rätta 
frågorna. Personalen ger inga svar, svaren ska ges av eleverna och baseras 
på deras egen vilja. 
För att de konsekvenspedagogiska redskapen ska kunna användas krävs 
det en situation där eleverna kan handla. Läraren bör vara medveten om 
vad som sker på arbetsplatsen, hur eleverna uppför sig i andras sällskap, 
vilken inställning de har till sitt arbete och till andra människor. Kommu-
nikationen mellan eleverna och deras lärare är därför otroligt viktig. 
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  Bilaga 12 

 

Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 11.10.2010 

Plats: YA! Närpes, Deltagare: 13 personer (se deltagarlista) 

 

1. Presentation av alla närvarande samt Steg för steg och Jobcenter 
Som moderator fungerade Ann-Louise Jussila och sekreterare Gundel Östman. 
  
Steg för steg: 
- Ett 3-årigt ESF-projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen 
- Arbetar för att förhindra utslagning bland ungdomar i övergångsskedet grundläggande 

utbildning – andra stadiet 
- Ordnar bland annat praktiker för åk 8-9 vid yrkesläroanstalter, lärarrotationer och 

samarbetsmöten för olika aktörer för att förhindra utslagning 
- Optima och Vasa yrkesinstitut deltar också i projektet 

Jobcenter: 

-  Syfte: att förhindra utslagning bland ungdomar och vuxna 
- Målet med verksamheten är att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- och 

studiekarriär samt förebygga marginalisering med hjälp av individuell handledning och 
arbetsträning 

- Område: Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Kaskö och Bötom 

 

2. Diskussion ”Hur förhindra utslagning bland ungdomar” 

Tema 1: Vem följer upp dem som avbryter yrkesstudierna efter endast någon dag eller som inte 
påbörjar studierna alls? 

- Vid Yrkesakademin tar studiehandledaren kontakt med dessa. I vissa fall är det svårt att 
få kontakt med dessa eftersom de inte vill bli kontaktade. Ungdomarna kan göra sig 
mycket onåbara, speciellt de som är över 18 år och inte gett tillåtelse till skolpersonalen 
att kontakta föräldrarna 

- Kommunen har grundansvaret för dessa och det borde finnas klarare strukturer för vem 
som ska kontaktas inom kommunen (blir  aktuellt i.o.m. den nya ungdomslagen som 
träder ikraft 1.1.2011) 

- I Malax kommun har elevhandledaren vid åk 7-9 och gymnasiet en uttalad skyldighet att 
hjälpa de som ber om hjälp. Det svåra är de som inte ber om hjälp 
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- Det kan ta en tid innan alla kommer i kontakt med socialbyrån i kommunen, vilket ofta är 
den sista anhalten 

Hur kan vi ge tydligare information till ungdomarna om vart de kan vända sig? 

- Ordna en infodag för årskurs 9 och studerande vid yrkesläroanstalter där man behandlar 
bland annat Jobcenters verksamhet och vart de kan vända sig vid skoltrötthet och andra 
svårigheter 

Tema 2: Olika alternativ för flexibilitet i utbildningen  

- Steg för steg praktiker: bra för att eleverna ska få en insikt i hur yrkesutbildningen 
fungerar och för att ge skoltrötta elever mera motivation. Skriftligt avtal mellan 
sändande skola och mottagande skola behövs, möjlighet för praktikeleverna att göra en 
del av uppgifter från den grundläggande utbildningen under praktiken skulle vara bra 

- Årskurs 10: svårt att få en kontinuitet i verksamheten eftersom antalen elever i behov av 
detta varierar från år till år 

- Läroavtal: gäller från 15 år och uppåt. Är mera krävande än ”vanlig” yrkesutbildning 
eftersom det handlar både om arbete och hemuppgifter. Under läroavtalsperioden får 
den studerande lön enligt kollektivavtal och arbetsgivaren får en liten ersättning, 20-
300€/månad. Arbetsgivaren binder sig till ett tidsbundet avtal.  
 

3. Hur fortsätta efter detta?     
- Praktikerna bör finnas kvar även efter Steg för steg -projektet 
- Mera samarbete mellan olika aktörer behövs och dessa möten kunde hållas två gånger 

per år. Till nästa möte kallas även gymnasierna. Nästa möte hålls 19.1 kl 9.00 
- En informationsbroschyr för ungdomar om vart de kan vända sig vid svårigheter görs 

gemensamt. Stefan Träskvik gör en modell för layouten och var och en funderar på vilken 
information som bör ingå i materialet 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 11.10.2010 

Plats: Hotel Vallonia, Smedsby, deltagare: 21 personer (se deltagarlista) 

Som moderator fungerade Ann-Louise Jussila och sekreterare Gundel Östman. 

 

1. Presentation av alla närvarande samt Steg för steg, Yrkesstarten och Resurscentret 
Föregångarna 
 
Steg för steg: 
- Ett 3-årigt ESF-projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen 
- Arbetar för att förhindra utslagning bland ungdomar i övergångsskedet grundläggande 

utbildning – andra stadiet 
- Ordnar bland annat praktiker för åk 8-9 vid yrkesläroanstalter, lärarrotationer och 

samarbetsmöten för olika aktörer för att förhindra utslagning 
- Optima och Vasa yrkesinstitut deltar också i projektet 

Yrkesstarten: 

- En ettårig utbildning som handleder och förbereder ungdomar för grundläggande 
yrkesutbildning 

- Riktar sig till ungdomar i åldern 15-19 år, som har utdimiterats från den grundläggande 
utbildningen 

- Inom utbildningen får den studerande bekanta sig med arbetslivet och olika 
utbildningsområden, förbättra studiefärdigheter och sina livsfärdigheter samt en 
möjlighet att höja slutvitsorden från den grundläggande utbildningen  

Föregångarna:  

- Arbets-/ungdomsverkstad som grundades i Vasa år 2000  
- Hjälper personer att hitta sin plats i tillvaron vad gäller arbete, studier och sociala 

sammanhang 
- Riktar sig till personer i åldern 16-65 år 

 
2. Diskussion ”Hur förhindra utslagning bland ungdomar” 

Tema 1: Samarbetet mellan olika aktörer för att förhindra utslagning bland ungdomar 

Under mötet konstaterades att samarbete redan finns och fungerar bra, men att behov av utveckling 
alltid finns.  

I och med införandet av den nya ungdomslagen 1.1.2011 borde det sektorövergripande samarbetet 
utvecklas i alla kommuner. Det finns inga färdiga modeller ännu och alla kommuner kommer att ha 
sitt system. Det konstaterades dock att det vore bra med ett enhetligt system i regionen.  
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Vid ett liknande möte i Närpes gavs en idé om att skapa en gemensam informationsbroschyr som 
kunde delas ut åt de ungdomar som går ut årskurs nio. I broschyren kunde finnas information om 
vem ungdomarna ska kontakta om de till exempel inte får studieplats eller avbryter sina studier. 
Problemet med en sådan broschyr är uppdateringen av kontaktuppgifterna. Vem sköter sådant? 
Under mötet nämndes Internetsajten decibel.fi där många aktörer redan finns. Samarbetet med 
dessa kunde utökas. Det konstaterades också att en sådan broschyr borde innehålla kontaktuppgifter 
också till bland annat mentalvårdsbyrå, rättshjälpsbyrå och Folkhälsan. Uppdateringen av 
kontaktuppgifter kunde ske under ett liknande möte som detta. 

Information som borde fås ut åt alla aktörer är bland annat om vad man ska vara uppmärksam på 
och hur snabbt man borde reagera när det gäller ungdomar som mår dåligt, t.ex. tysta flickor är en 
grupp som i vissa fall inte får den uppmärksamhet de behöver. När det gäller informationsöverföring 
mellan den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen fungerar denna i vissa fall redan, där 
till exempel speciallärare från den grundläggande yrkesutbildningen tar kontakt med sändande skola 
för att få information om nya studerande och deras specialbehov. Kontakten mellan skolorna byggs 
på detta sätt upp och det är lätt att ta kontakt senare både i små och stora ärenden.  

 

Tema 2: Yrkesstarten 

Frågor och konstaterande om Yrkesstarten (både Yrkesakademins och Vasa yrkesinstituts): 

- Lämpar sig yrkesstarten för invandrarelever som inte har de grundläggande kunskaper de 
behöver för yrkesstudier? Hur gör man med sådana elever? 

- Sker höjning av vitsord i samarbete med tionde läsåret? Det borde finnas en klarare 
struktur över vem som ger betyg och vitsorden eftersom Yrkesstarten inte är en 
förlängning av den grundläggande utbildningen.  

- Situationen med två Yrkesstarter i Vasa är bra eftersom YA! och VYI har olika utbildningar 
och man på så sätt får ett mera täckande system. Yrkesstartens viktigaste uppgift är inte 
att sköta den grundläggande utbildningens uppgift och endast ett fåtal höjer sina vitsord. 
Det viktigaste är att slussa ungdomar rätt.  
 

3. Hur fortsätta efter detta?     
- Praktikerna bör finnas kvar även efter Steg för steg –projektet. Det konstaterades att det 

är lätt att ta kontakt när skolan har en kontaktperson och inte flera olika. 
- Mera samarbete mellan olika aktörer behövs och dessa möten kunde hållas två gånger 

per år. Till nästa möte kallas även gymnasierna. Nästa möte hålls 23.2 kl 13.00 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 15.10.2010 

Plats: YA! Pedersöre, Deltagare: 16 personer (se deltagarlista) 

1. Presentation av alla närvarande samt Steg för steg och After Eight samt det 
uppsökande ungdomsarbetet 
Som moderator fungerade Ann-Louise Jussila och sekreterare Gundel Östman. 
  
Steg för steg: 
- Ett 3-årigt ESF-projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen 
- Arbetar för att förhindra utslagning bland ungdomar i övergångsskedet 

grundläggande utbildning – andra stadiet 
- Ordnar bland annat praktiker för åk 8-9 vid yrkesläroanstalter, lärarrotationer och 

samarbetsmöten för olika aktörer för att förhindra utslagning 
- Optima och Vasa yrkesinstitut deltar också i projektet 

After Eight och uppsökande ungdomsarbete 

- After Eight startade år 1987 och till verksamheten hör kulturproduktion, 
ungdomsverkstäder, café, lunchrestaurang, hostelverksamhet, 
kulturmontörsutbildning och olika projekt 

- Inom ungdomsverkstäderna erbjuds arbetspraktik till ungdomar i åldern 16-29 år 
- Målgruppen för det uppsökande ungdomsarbete är ungdomar i åldern 15-29 som 

riskerar att marginaliseras 
- Syftet är att vägleda till tjänster som den unga behöver och tillsammans med den 

unga göra upp konkreta mål för framtiden 
  

2. Diskussion ”Hur förhindra utslagning bland ungdomar” 

Tema 1: Det nuvarande samarbetet och vad kan vi göra bättre 

Under mötet konstaterades att samarbetet fungerar bra mellan vissa parter. När det 
gäller information till sändande skola om studerande som avbryter sina studier fungerar 
det bättre när sändande och mottagande skola finns i samma region. I regionen finns det 
stor kompetens att hjälpa de som avbryter sina studier, men en ökning av samordning 
och kontakten mellan olika parter vore bra. Företeelsen med avbrott är marginell, men 
får ej öka och med i samarbetet borde också tas finska sidan, Karleby samt gymnasierna. 
När det gäller infoöverföringen vid avbrott borde den förbättras mycket när det gäller de 
som avbryter många gånger och de som inte har en sändande skola. Detta borde 
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underlättas i och med införandet av den nya ungdomslagen. En möjlighet är också att 
kontakta uppsökande ungdomsarbetarna.   

Tema 2: Vad upplevs som problem i skolan idag? 

Ett stort problem är att dagens ungdomar inte har en realistisk syn på samhället. Många 
är kustmänniskor som tycker det är tråkigt med det vanliga livet och drömmer om att bli 
berömda. Den inre motivationen för skolarbetet och arbete saknas. En orsak till detta 
kan vara att man inte behöver kämpa för tillvaron och därmed tappar meningen med 
livet. 

När det gäller övergången till andra stadiet och studierna där borde det finnas ett 
inledande år där elever som är i behov av detta kunde utveckla sina kompetenser. 
Problemet med dagens skolsystem är att det slår ut vissa elever eftersom allt bygger på 
teoretiska studier. Systemet med annorlunda studievägar bör utvecklas och det borde 
finnas alternativa utbildningar som inte tar tre år att slutföra. När det gäller ungdomar 
som inte har ett fungerande vardagsliv konstaterades att Optima erbjuder 
basfärdigheter men att det ännu finns något outvecklat i regionen. Under mötet 
konstaterades också att det finns brister i Andata-systemet. Elever med stjärna kan gå 
förbi elever som egentligen har större kunskap i ämnet men saknar stjärna eftersom 
systemet endast visar vitsord och inte vilka ämnen som har anpassats.      

 

3. Hur fortsätta efter detta?     

För att förbättra samarbetet kunde liknande träffar hållas exempelvis en gång per 
termin. Vid nästa möte är temat den nya ungdomslagen och hur man kan bygga upp ett 
gemensamt system utgående från denna. 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 19.1 2011 kl 9-11 

Plats: YA! Närpes, Deltagare: 13 personer (se deltagarlista) 

 

1. Presentation av alla närvarande   
Som moderator fungerade Harriet Norrback och som sekreterare Gundel Östman. 
 

2. Päivi Isuls presenterade den nya ungdomslagen som trätt ikraft den 1.1.2011 
- Ändringen i lagen görs p.g.a. att många ungdomar ”faller igenom samhällets skyddsnät”. 
- Målet är att i ett tidigt skede ge stöd åt de ungdomar som riskerar att marginaliseras i 

samband med stadieövergångarna. Ungdomarna ska följas upp efter studierna. Ju längre 
de är utanför systemet desto kostsammare blir det för samhället . 

- Lagen har tre viktiga målsättningar: 
1. Sektorövergripande samarbete 
2. Uppsökande verksamhet 
3. Utlämnande av info mellan myndigheter och till det uppsökande arbetet 

- Lagen ger förbättrade möjligheter till individuellt stöd vid övergången till andra stadiet 
och vid övergången till arbetslivet. 

- Arbetskraftsmyndigheternas mål är att alla ska ha yrkesutbildning, och alla (100%) ska ut 
i arbetslivet. 

- Handlednings- och servicenätverket för unga ska bestå av representanter för 
undervisningsväsendet, socialen, arbetskraftsmyndigheter och polisen. Var och en 
kommun skall komma överens om hur de genomför aktiviteterna som lagen förutsätter. 

- För att förverkliga målen med nya lagen tilldelas inte mer resurser för punkt 1 och 3 men 
för punkt 2 kan ev resurser tilldelas kommunerna. Detta innebär att den uppsökande 
ungdomsverksamhet kan exempelvis innebära att Föregångarna och Jobbcenter får 
utökade resurser för sin verksamhet. Det blir då möjligt att kontakta ”hemmaliggande” 
ungdomar, för att informera och aktivera dem. 

- Målet är också att överlämnande av information som ”gagnar elevens utveckling” mellan 
olika aktörer underlättas. 

Gundel Östman informerade kort om att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Svenskspråkiga enheten för utbildningsväsendet, planerar ett seminarium med ungdomslagen 
som tema. Seminariet hålls i Tammerfors 23.3 kl 9:30- 14:30. 
 

 
 

3. Diskussion. 

       Tema 1: Informationsdag för årskurs 9 

På förra nätverksmötet diskuterades ungdomars behov av information om utbildningar och 
andra alternativ. Vid mötet föreslogs att en infodag för årskurs 9 och studerande vid 
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yrkesläroanstalter ordnas, där man behandlar bland annat Jobbcenters verksamhet och vart 
elever kan vända sig vid skoltrötthet och andra svårigheter. Är detta fortfarande ett relevant 
tema?   

- Jobbcenter har redan tradition av att informerar avgående klasser vid YA! om fortsatta 
studier och alternativ. 

- Gruppens åsikt var att information når eleven bättre om den ges i en mindre grupper. 
- Stefan Träskvik har sedan senaste möte arbetat på en broschyr (infomaterial) om olika 

studievägar efter högstadiet. S Träskvik kommer att sända materialet till nätverks-
gruppens deltagare per e-post. 
 

         Tema 2: Förebyggande av marginalisering 

Förut fanns ett system med rapportering vid studieavbrott. Hur ska vi nu utforma det nätverk  
som  fångar upp elever som inte sluppit in till någon utbildning eller som avbrutit studierna?  

- Aktörerna i nejden enades om att träffas ca 1 gg/ termin för att gemensamt arbeta för 
att förhindra risken för marginalisering hos en del individer. 

- Kännedomen om årskurs 10 och dess fördelar bör öka bland ungdomar  
- Gruppen önskar information om Yrkesstartens verksamhet vid följande möte. 

 
4. Hur fortsätta med denna verksamhet efter att finansieringen för Steg för steg tagit slut 

- Projektet Steg för steg tar slut 31.12.2011. Gruppen upplever att vi gärna fortsätter det 
fina jobb vi påbörjat.   

- YA! kan tänka sig att upplåta utrymmen för och deltar i träffarna, men ordförandeskapet 
bör ambulera mellan parterna  
 

5. Nästa möte    
 

-  Nästa möte hålls 28.9  kl 9.00 vid Yrkesakademins enhet i Närpes. Stefan Träskvik utsågs 
till sammankallare av gruppen 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 23.2.2011 

Plats: Academill Vasa, deltagare: 16 personer (se deltagarlista) 

 

 

1. Mötet inleds  
Deltagarna presenterade sig. Som moderator fungerade Harriet Norrback och sekreterare 
Gundel Östman. 
 
 

2. Presentation av förnyade ungdomslagen 
Jurist Tomas Sundell. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Svenskspråkiga 
serviceenheten för undervisningsväsendet. Presenterade de viktigaste förändringarna i den 
förnyade ungdomslagen. 
- 4 paragrafer i ungdomslagen har förändrats. 
- Uppsökande verksamheten ska utökas för att aktivera unga som riskerar bli utslagna. 
- De unga behöver inte aktivt söka hjälp, deltagandet i insatsen är frivilligt för de unga. 
- Kommunen åläggs skapa sektorövergripande nätverk för den uppsökande verksamheten. 

I nätverket ska ingå: utbildningsväsendet, socialen, arbetskraftsmyndigheter, polis och 
tredje sektorn.  

- Befintliga nätverk koordineras och byggs ut. Nätverket ska fungera som en samordnare 
av tjänster, planering och vägledning. 

Uppsökande ungdomsarbetet ska: 

- Nå ungdomen i den miljö där de vistas 
- Bistå i samarbetet med myndigheterna 
- Nå de som behöver stöd 
- Hjälpa den unga  

              Förutsättningar: 

- Varje kommunen ska utse en  ansvarig för verksamheten 
- Vårdnadshavaren kopplas in endast när det handlar om  minderåriga 
- Deltagande är frivilligt för de unga. De flesta är positiva till hjälp 
- Arbetet bygger på den information som den unga ger – frivilligt 
- Den unga bedömer behovet av hjälp 

              Utlämnande av uppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet i hemkommunen: 

- Sker i samförstånd med de unga 
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- Om en elev som gått ut åk 9 inte sökt till andra stadiets utbildning ska skolan lämna ut 
kontaktuppgifter. 

- För studerande under 25 år som avbryter studier, militärtjänstgöring eller 
civiltjänstgöring ges kontaktuppgifterna ( ej sekretessbelagda uppgifter) till kommunen. 

- Det ”uppsökande ungdomsarbetet” besluter om åtgärd. 

 

3.  Efterföljande diskussion. 
- För att Föregångarna ska bedriva uppsökande verksamhet, bör de ha avtal med 

kommunen. Kontaktuppgifter om individer som kan bli delaktiga i uppsökande 
ungdomsverksamhet ska kunna förmedlas till vem som helst av de aktörer som deltar i 
uppsökande ungdomsverksamhet. 

- Elever som fått studieplats men som inte tar emot platsen , och inte har arbete eller 
annan ordnad verksamhet, bör meddelas till Föregångarna ( i Vasa). Uppföljning av  
avgående elever från åk 9 bör göras på hösten.  

- Ya! meddelar till sändande skola om elever som  inte påbörjar sina studier, samt 
kontaktar elever som inte ”dyker upp.” 

- Lagen gäller övergång från åk 9 till andra stadiet. 
- När det gäller unga personer förs vissa fall till barnskyddet. Skolan är skyldig att ta 

kontakt med barnskyddet. 
- Bygg upp samarbetet för att ingen ska falla mellan ”stolarna”. 

Fråga : vad händer med de uppgifter  som uppsökande ungdomsarbetet får in? 

- Register uppgörs över enskilda ärenden och åtgärder. 
- Kommunen har ansvar för registret 
- Föregångarna rapporterar/kvartal eller vid behov 
- Uppgifter i registret förstörs när den ungas behov av hjälp inte mera föreligger. 
- Tystnadsplikt gäller för sekretessbelagda uppgifter. 
- Fråga: När är ett ärende färdigt?  Svår fråga! 

            Vasa stad har tillsatt en arbetsgrupp som organiserar problemen vid stadieövergången. 

- Det är problematiskt med en arbetsgrupp då regionen inte har regional 
överenskommelser. Båda språkgrupperna och närliggande kommuner borde vara 
representerade. 

Fråga: Hur hanteras ungdomar som studerar långt från hemkommunen? 

Svar : Föregångarna har ett väl utvecklat kontaktnät. Hemkommunen kontaktas och 
informeras om problemen. 

Fråga: Vilken beredskap har vi att hitta rätt ”lärstig” för de ungdomar som fått hjälp 
genom grundskolan, och som har speciella behov även i fortsatta studier/verksamhet? 
Normalbegåvade elever med fobier eller som är utåt agerande är svåra att placera. 
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Speciellt Norge o Danmark har lyckade lösningar på dessa problem. Hur lyckas vi skapa 
ett alternativ? 

- I regionen finns behov av arbetsverkstäder/arbetsplatser,  utökad inlärning i arbete, 
möjligheter till utbildning med ett minimum av teoriundervisning. 

- En del ungdomar skulle vara betjänta av ”ordnat boende” för att komma bort från en 
problematisk hemmiljö, de behöver få nya förebilder. 

- Det gäller ungdomar som inte kan integreras i stora grupper, och som borde få sin ”egen 
studiestig.” De bör få en omformad och anpassad studieplan. 

- Kan läroavtal vara ett alternativ? 

               Ny grupp med särskilda behov är ungdomar med invandrarbakgrund. 

- Unga med invandrarbakgrund, med bristande språkkunskaper har svårigheter i 
övergången till andra stadiet. 

-  De som söker till yrkesutbildningen får genomgå ett språktest. Klarar de inte testen har 
det hänt att de istället söker sig till gymnasiet, vilket ger dem problem. 

Harriet Norrback lovade arbeta för att arbetsgruppen skulle få en representant för YA! 

     

4. Nästa möte 
- Deltagarna fortsätter gärna samarbetet under dessa former. Projektet Steg för steg 

avslutas i dec. 2011 initiativet övergår till deltagarna. Följande möte sammankallas av 
Birgitta Höglund onsdagen den 5 oktober. Plats Academill. 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” den 10.3.2011 

Plats: Optima Jakobstad, deltagare: 14 personer (se deltagarlista) 

 

 

1.       Mötet inleds  
Deltagarna presenterade sig. Som moderator fungerade Harriet Norrback och sekreterare 
Gundel Östman. För att friska upp minnet gick vi kort igenom PMet från förra mötet.  
På begäran, skall föregående diskussions PM sändas till gruppens nya deltagare. 
 
 

2. Presentation av förnyade ungdomslagen 
Anna-Lena Starck från Musikcafé After Eight r.f. uppsökande verksamhet, presenterade den 
nya ungdomslagen. Ann-Lena Starcks material bifogas till detta PM.  
Utöver det framkom att: 
- Utanförskap ofta leder till ekonomiska, sociala  och hälsomässiga problem. 
- Det är i övergång från ett stadium  till det andra som den unga riskerar att drabbas av 

utanförskap. 
- I Finland finns för närvarande uppskattningsvis 30-40.000 unga som lever utan 

myndighetskontakt.  
- varje ”förlorad ” individ beräknas kosta samhället ca 1 miljon €. 

 

3.   Efterföljande diskussion: 
 Fråga: Skiljer sig After Eights verksamhet nu  från tidigare år? 
- Nej. After Eight har för närvarande ca 46 unga deltagare i sin verksamhet. Av dessa sänds 

ca 50%  vidare till arbetspraktik. Arbetspraktiken kan vara upp till 12 månader.  
- After Eights arbete med ungdomar är föredömligt. Deras engagemang och uppsökande 

verksamhet uppskattas av aktörerna i nejden. 

Fråga: Vem skall få information om studieavbrott på andra stadiet? 

- Bästa modellen är att alla studieavbrott meddelas till After Eight . 
- Info om studieavbrott borde först gå till hemkommunen, därefter till After Eight. 
- Den typiska ungdomen som avbryter studierna är 17-20 år, låg studiemotivation, och har 

svårt  att klarar teoretiska studier. 
- After Eight kontaktar den unga så snabbt de hinner, ringer och ”knackar dörr”. 
- Den nya lagen ska inte öka byråkratin. 
- Föräldrarna kontaktas alltid om den unga är minderårig. 

Fråga: Hur sker samarbetet utgående från ungdomslagen 
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- Utöver After Eights verksamhet finns också fältarbetare på kommande i tex. Pedersöre 
och Kronoby. 

- Snart startar ett nytt projekt: Optimax, som ska utveckla läroavtalsmodeller för de som 
inte klarar av nuvarande studiesystem. 

               Fråga: Vad är gymnasiernas syn på problemet? 

- Avbrytarna från gymnasiet går oftast direkt över till annan studieplats. 
- Problemen i gymnasierna förekommer på tredje året , vissa går över till Vasa aftis. 

               Fråga: Hur går vi vidare om en ungdom inte önskar hjälp?  

- Socialen i hemkommunen informeras. 
- Högstadiet har ansvar att kontrollera avgående elevers placering. 
- Att hålla unga i skolan har högsta prioritet. 

 

4. Nästa möte 
- Deltagarna fortsätter gärna samarbetet under dessa former.  
- Vid följande möte informerar Sixten Snellman om Projektet Optimax  
- Följande möte 13.10.2011 kl14:00, sammankallare Gundel Östman. Plats: Optima , 

Trädgårdsgatan Jakobstad. 

Gundel Östman ”puffade” för Ungdomars psykiska hälsa 20.4 i Vasa och informationstillfället 
om den förnyade ungdomslagen som ordnas  i Tammerfors 23.3. 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 28.9.2011 

Plats: YA! Närpes, Deltagare: 12 personer (se deltagarlista) 

 

1. Presentation av närvarande  
Som moderator fungerade Harriet Norrback och sekreterare Gundel Östman. H Norrback 
öppnade mötet och informerade kort om projektavdelningens flytt till Gamla Vasa. 

 

2. Information om Yrkesstarten. 

H. Norrback delade ut informationsmaterial avsedda för studerande och lärare. Yrkesstarten 
är 1-årig och ger studerande möjlighet att bekanta sig med olika studiealternativ och att höja 
vitsord från grundskolan. Yrkesstartent har kontinuerlig intagning. Yrkesstarten är för 
närvarande verksamma på Brändö. 

Diskussion: 

Studerande kan bo på internatet om utrymme finns. Studerande erhåller intyg över sina 
prestationer. Vitsord över fullföljda kurser. 

Mötesdeltagarna efterlyste möjlighet till extra undervisning i svenska språket. Behovet är 
stort speciellt för unga invandrare. 

 

3.  Diskussion om hur vi kan förhindra utslagning av ungdomar. 

Uppsökande verksamhet inom Jobcenter har just startat. Verksamheten byggs upp och 
personal har just anställts för uppgiften. Arbetet med individuell handledning finns från 
tidigare och skiljer sig inte mycket från den uppsökande verksamhetens arbetsformer. 
Resurstilldelningen är osäker för närvarande. Nu satsas resurserna från 14 år och uppåt. Men 
yngre elever borde tas med för att nå bättre resultat.  

För att öka kännedomen om Jobcenter, borde arbetet med uppsökande verksamhet 
presenteras för skolans lärare och stödpersonal Jobcenter har ett stort kontaktnät och är 
aktivt med tex. vid arméns  uppbådsdagar. Jobcenter är med för att stöda och hjälpa, både 
före armétjänstgöring och vid avbrott. Vid avbrott i tjänstgöringen är det viktigt att få 
information om avbrottet i god tid. Någon handlingsplan för verksamheten finns inte, 
individens behov avgör tillvägagångssättet.   

Inom YA finns ett projekt Unga i jobb som ska hjälpa utexaminerade studerande att få ett 
arbete. För närvarande arbetar Bror Jacobson med projektet. Vid nästa nätverksmöte hoppas 
vi få information om projektet av B. Jacobson. 
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Det kan nämnas att projektet Steg för steg har förlängts och kommer att avslutas 30 juni 
2012. 

 

4. Informationsmaterial 

Stefan Träskviks informationsmaterial diskuterades och vi fann att en del mindre 
kompletteringar kan göras. 

Diskussion om nuvarande ansökningssystem och dess för och nackdelar. Stefan presenterade 
stommen till den förändring av ansökningssystemet som är planerad till 2013. 

  

5.  Nästa möte. 
Nästa möte hålls 19 januari 2012 kl. 9:00 YA! Närpes (Ängskullsvägen 1) Sammankallare är 
Stefan Träskvik. Vid mötet hoppas vi få information om TE-centralens arbete för unga av Sara 
Grannas.  
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 13.10.2011 

Plats: Optima i Jakobstad, deltagare: 8 personer (se deltagarlista) 

  

1. Mötet inleds 

Deltagarna presenterade sig. Som moderator fungerade Harriet Norrback och sekreterare 
Ann-Louise Jussila.  

  

2. Presentation av projektet OptiMax 

Ann-Kristin Sundqvist och Markus Henriksson presenterade projektet. Info om projektet 
hittar du på sidan http://www.optimaedu.fi/Svenska/Projekt/Optimaprojekt. 

Frågor som diskuterades utöver det var: 
- hur gör man med elever som tränar på elitnivå eller är med i trafikolyckor och missar 
mycket av studierna? 
- kan man ta paus i gymnasiestudier och istället delta i OptiMax? 
Mötet konstaterade att man bör möta ungdomarna där de är och se dem som individer samt 
att det är viktigt att påpeka att OptiMax är en möjlighet för dem, inte sista 
alternativet. Elever som missar mycket av studierna behöver handledning och OptiMax är för 
tillfället inget alternativ för gymansieelever som tar en paus i studierna. 
  

3. Efterföljande diskussion: 

Uppsökande verksamheten och den nya ungdomslagen 

- För att friska upp minnet gick vi kort igenom PMet från förra mötet. Vi konstaterade att det 
ännu saknas information om kontaktpersoner i kommunerna 
- mötesdeltagarna konstaterade att systemet måste bli vattentätt så att ingen ungdom blir 
utanför och därför väcktes frågan om föräldrar blir informerade om att de 
ska informera kommunen om ungdomar lämnar sysslolösa hemma 
- det konstaterades att det fungerar bra med studerande som avbryter sina studier under 
första året vid yrkesskola eller gymnasium eftersom man då meddelar "högstadiets" 
studiehandledare, men att det är svårare när de avbryter studierna under andra eller tredje 
året 
- dessutom konstaterades att åldern spelar en stor roll och att det blir svårare när 
ungdomarna är över 25 år, men att man då kan kontakta uppsökande verksamheten 
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- Harriet Norrback berättade att Jobcenter i Närpes deltagit i uppbådet för att förhindra 
utslagning av ungdomar efter militärtjänstgöringen 
  

4. Nästa möte 

Följande möte hålls den 16.2.2012 kl 14 vid Optima i Jakobstad.  
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” den 17.11.2011 

Plats: Arbis Vasa, deltagare 16st se deltagarlista 

1. Mötet inleds 
Birgitta Höglund fungerade som moderator, sekreterare Gundel Östman. 

 

2. David Skagersten presenterade arbetet inom Bryggan. 
Bryggan ger elever som gått ut åk 9 möjlighet att förbättra vitsord, eller att avsluta kurser 
som saknar vitsord. Oftast har eleven endast en kurs som bör förbättras för att erhålla 
avgångsbetyg från åk 9. 
Verksamheten inom Bryggan samarbetar i undervisningen med Föregångarna och 
Yrkesstarten. Bryggan är ett alternativ för avbrytare och elever med 
koncentrationssvårigheter. En annan målgrupp är invandrare med svaga språkkunskaper. 
Målet är att verksamheten med Bryggan ska få en fortsättning. 
 
Diskussion:  
Hur ska vi integrera invandrare i Finland? Förberedande utbildning för invandrare 
efterfrågas! Vi bör få en modell för integrering av invandrare och bättrande av deras 
språkkunskaper.  
Finansieringen bör klargöras samt var dessa ”specialstuderande” är inskrivna. 
 Ett förslag : David Skagerstén sammankallar till ett möte för planering av utbildning för 
invandrare. UBS bör kontaktas för att få resurser för detta ”försök”. 
 

3.  
Föregångarnas verksamhet presenterades av Jonas Ehrman. För närvarande är ett 80-tal 
arbetssökande delaktiga i verksamheten. En grupp som ökat är högpresterande flickor, de 
behöver ofta hjälp med att byta studieinriktning. 
Föregångarna har gott samarbete med Nylands brigad. Föregångarna deltar i uppbådet. 
Värnplikten är numera en tuff utbildning, de som inte fyller måtten eller är det minsta 
tveksam till värnplikten sändes hem. Avbrytarna mår dåligt. De som avtjänar värnplikten har 
bäst hälsa och mår bäst. 
Läroavtalsbyrån. Många ungdomar har en naiv bild av läroavtal. Studier via läroavtal kräver 
disciplin. De som ska studera genom läroavtal har svårt  att hitta lämpliga arbetsplatser. 
 
Diskussion: 
I gruppen finns intresse att bättre informera sig om verksamheten inom Nylands brigad. 
 
 

4. Gundel Östman presenterade handboken som utarbetats som en del av projektet Steg för 
steg. Grund för handboken är den praktikverksamheten som nu är inne på sitt tredje 
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verksamhetsår. Handboken är tillgänglig på Yrkesakademins webbsida, Utbildning för 
ungdom, utvecklingsarbete. 

 

Diskussion: 

 Gymnasierna borde få beredskap för mottagande av elever med ”bokstavsdiagnoser”. För 
att rätt bemöta de unga av i dag krävs en attitydförändring inom gymnasiet. 

För att använda tillbuds stående resurser på bästa sätt, borde vi klargöra de olika aktörernas 
roll. 

 

5. Maria Österholm informerade om utvecklingsarbetet inom Opeda. 
Opeda är ett ESF-projekt som drivs i samarbete med Åbo stads pedagogiska 
utbildningsenheter. Vasa är med som tvåspråkig part, deltagande enheter är: Variska, Vyi och 
YA! Projektet ska utveckla stadieövergången och kartlägga ”överlappning”,vår andel blir att 
kartlägga Vasa regionen. Projektledare är Maija-Kajsa Saaristo. 
 

6. Nästa möte blir den 22 mars 2012 kl 13.00 Birgitta Höglund och Pamela Backholm är 
sammankallare. 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång”16.2.2012 

Plats: Sursik skola, Pedersöre, Deltagare: 14 personer (se deltagarlista) 

4. Presentation av Steg för steg och Sursik skola 
Som moderator fungerade Rolf Sundqvist och sekreterare Ann-Louise Jussila. 
  
Steg för steg: 
- Ett 3-årigt ESF-projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen 
- Arbetar för att förhindra utslagning bland ungdomar i övergångsskedet 

grundläggande utbildning – andra stadiet 
- Ordnar bland annat praktiker för åk 8-9 vid yrkesläroanstalter, lärarrotationer och 

samarbetsmöten för olika aktörer för att förhindra utslagning 
- Optima och Vasa yrkesinstitut deltar också i projektet 

Susik skola 

Håkan Storbacka, Pia Rosengård, Maria Hagberg och Peter Kotkamaa 
presenterade Sursik skolas verksamhet, däribland resursklassen samt Studio 1,2 
och 3, som fungerar som stöd i skolarbetet för elever med svårigheter samt 
högpresterande elever. 
 

5. Diskussion ”Hur förhindra utslagning bland ungdomar” 

Tema 1: Det nuvarande samarbetet och vad kan vi göra bättre 

Under mötet konstaterades att ett fungerande samarbete mellan den 
grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning är viktig för att 
förhindra utslagning. Personliga kontakter vid de olika skolorna är viktiga och det 
är därför bra att samlas till nätverksmöte. Den översektoriella samarbetsgruppen 
som borde ha tillsatts fungerar inte ännu och Rolf Sundqvist lovade att utreda 
varför. En utmaning är de ungdomar som inte tar emot sin studieplats eller som 
tar emot platsen men sedan inte börjar studera. Informationen om dessa 
försvinner någonstans och det går för lång tid innan man fångar upp dessa 
ungdomar. Läroanstalterna vid andra stadiet är skyldiga att meddela 
hemkommunen vid avbrott i studierna, men ofta är det osäkert till vem man ska 
vända sig. 
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Tema 2: Positiva och negativa erfarenheter i arbete med ungdomar 

- I arbetet med ungdomar är det viktigt att differentiera, våga vara annorlunda och 
se individen.   

- Det fungerar bra att använda sig av sociala medier för att få kontakt med 
ungdomarna, t.ex. som handledning vid praktikperioder 

- Ett svårtacklat problem är de ungdomar som inte vill ta emot hjälp samt de 
ungdomar som arbetar så mycket att det stör skolarbetet 
 

6. Hur fortsätta efter detta?     

Under mötet konstaterades att nätverksmöten borde ordnas även efter projektet 
Steg för steg. Nästa möte hålls i Larsmo 11.10.2012 kl 14.00, Cronhjelmsskolan 
sammankallar. 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” 08.03.2012 

Plats: YA! Närpes, Deltagare: 8 personer (se deltagarlista) 

 

1.  Presentation av närvarande  

Den person som utsågs till sammankallare för detta möte var inte närvarande. Därför trädde 
Ann-Louise Jussila till som moderator som sekreterare fungerade Gundel Östman. A-L Jussila 
öppnade mötet kl 9.10 

 
2. Presentationen av infomaterial för ungas stadieövergång  

Presentationen av infomaterial för ungas stadieövergång uteblev på grund av föredragandens 
frånvaro. 
 

3. Information om projektet Unga i Jobb i Österbotten. 
 Bror Jacobsson informerade om ESF- projektet Unga i jobb, i Österbotten. Projekttiden är 
1.1.2011-31.12.2013. Projektet syftar till att aktivera och stötta ungdomar som riskerar 
marginalisering, samt klarlägga behov av specialstöd och rådgivningstjänster. 
 

4. Utbildningsdag 
Ann-Louise Jussila informerade om den utbildningsdag som ordnas av ESF-projektet Steg för steg 
i Vasa den 24.04.2012 temat är: Utslagning av unga. 
 

5. Nätverksträffar 

ESF projektet Steg för steg avslutas den 30.6.2012. Nätverksmötet var det sista möte  i projektets 
regi. Verksamheten med nätverksträffar bör helst fortsätta som ett stöd för olika aktörer inom 
ungdomsarbetet. I både Kristinestad och Närpes sammarbetar aktörerna inom ungdomsarbetet i 
separata grupper.  

Bror Jacobsson informerade om en träff planerad till den 12.4 . Syftet är att kolla upp elever som 
saknar klara planer för framtiden. Hur många elever som berörs är oklart i nuläget. 

6. Nästa möte 
Det finns en önska om att traditionen med nätverksträffar fortsätter. Sammankallare till nästa 
möte är Jobcenter i Kristinestad v33 2012. 
Mötet avslutades 10:05 
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Diskussions-PM från nätverksmötet ”Best practices för ungdomars övergång” den 4.4.2012 

Plats: B-huset Gamla Vasa, deltagare: 13 personer (se deltagarlista) 

 

 

1. Mötet inleds  
Mötet inleddes 13:10. Deltagarna presenterade sig, som moderator fungerade Harriet 
Norrback fram till 14:00, därefter Johan Lindman, sekreterare Gundel Östman. 
 
 

2. Ansökningar inför hösten 
Camilla Öster redogjorde för utbildningar som anordnas av YA! Se bifogad Power Point. Hon 
betonar vikten av att de som söker enligt prövning bör bifoga en kort motivering till sin 
ansökan. 
Yvonne Grönlund redeogjorde för läget inom VYI:s svenskspråkiga utbildningar. Intresset 
inför hösten har varit stort, men båda yrkesinstituten har behov av kompletteringsansökan 
inom vissa branscher. Kompletteringsansökan görs 6-13 juni, www.studieval.fi 
 
Efterföljande diskussion. 
I arbetet med ungdomar förekommer ofta frågan om: vilket betyg gäller vid ansökan till en 
yrkesläroanstalt? Detta gäller ungdomar som efter årskurs 9 har gått gymnasium eller annan 
utbildning. Enligt Benita Wolin ska det senaste betyget användas. 
Det konstaterades att i både VYI och YA! finns ett fåtal individer som återkommer som 
studerande på olika branscher. Många har stora variationer i sin ”yrkespalett”. De startar 
sina studier men avbryter vid minsta motgång. Dessa individer har sällan ett klart mål. Hur 
kan vi ändra på detta beteende?  Hur får vi ut dessa individer i arbetslivet? 
En del av avbrytarna försöker studera via Läroavtalsbyrån. Med det är svårt att hitta 
arbetsgivare som ställer upp för ungdomar som inte har lyckats avsluta studierna . 
Peter Beijar informerade om ett projekt som genomförs i sammarberte med Jupiter. I ett 
försök att locka arbetsgivare att ta emot studerande från Läroavtalsbyrån, ges resurser för 
lön till den studerande. Ändå är många arbetsgivare inte intresserade. Enda motkravet är att 
arbetsgivaren fyller i några blanketter.  
 

3. Vad händer efter  projektet Steg för steg? 
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G. Östman redogjorde för delar av det uppföljningsarbete som pågår. Responsen från 
sändande och mottagande skolor har varit positiv. Många ungdomar har funnit sin 
studieplats med hjälp av Steg för stegs koordinatorer. 
De närvarande på mötet var ense om att arbetet med att hjälpa vilsna elever bör fortsätta. 
Inom projektet Steg för steg har det utarbetats rutiner som fungerar väl. Koordinatorernas 
arbete har underlättat övergången för ungdomar från grundläggande utbildning till andra 
stadiet, därför bör vi arbeta för en fortsättning av verksamheten.  
För att ta tillvara det uppnådda resultatet och aktivt arbeta för en fortsättning är det viktigt 
att få bra uppslutning på Steg för stegs slutseminarium den 3 maj. De närvarande enades om 
att marknadsföra slutseminariet till lämpliga beslutsfattare.     
 

4. Mötet avslutades 14:45  
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      Bilaga 13 

 

 

Diskussions-PM från samarbetsmötet mellan finlandssvenska ESF-
projekt och verkstäder -  "Best practices” för studerandens övergång 
6.5.2010  
Plats: Axxell Pargas, Pjukala; Deltagare: 28 personer (se deltagarlista) 

1. Introduktion av dagens program och deltagare.  
Som moderator fungerade Sandra Ström/ StudieFlex.  
OptiMera2/Lisa Kamis-Nyfors, informerade kort deltagarna om utbildningskonferensen Lärande 
2010, 28-29.10 2010, www.abo.fi/larande2010: 
Inom projektet OptiMera2 utbildas arbetskonsulenter i hela Svenskfinland. En arbetskonsulent 
arbetar enligt Metoden Arbete med Stöd, som kort innebär att hitta, att få och att behålla ett arbete. 
Inom Optima har arbetskonsulenten även arbetat med studerande som av olika orsaker har 
svårigheter med perioder av inlärning i arbetet. Både studerande och lärare har reagerat positivt . 

 

2. Övergång från grundläggande utbildning till yrkesinstitut 
De närvarande projekten och organisationerna (se nedan) gav en kort presentation av de 
verksamhetsformer och erfarenheter som finns runt om i Svenskfinland om hur övergången från 
grundläggande utbildning till yrkesutbildning kan ske. Optima, På rätt spår, StegförSteg, 
Ungdomslotsen, Sirius och StudieFlex presenterade sina erfarenheter: 
Steg för steg ger lärare och handledare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet samt 
internats- och studerandevårdspersonal möjlighet till fortbildning inom konsekvenspedagogik och 
socialpedagogik. 
Lärare ges även möjlighet till studiebesök över stadiegränserna. 
Ungdomar som är osäkra över det egna yrkesvalet och framtiden ges möjlighet att pröva på en 
utbildning eller ett yrke genom utökad branschpraktik. 

Gundel, från Steg för steg, gav sin syn på hur hon tycker att attityderna bland lärarna vid YA! 
blivit positivare till att ta emot elever på prao tack vare att projektet Steg för steg möjliggör 
en stödpersonsresurs. Gundel sköter om introduktionen och finns under hela praoperioden i 
bakgrunden. 

Föregångarna arbetar inte i direktkontakt med elever i den grundläggande utbildningen, däremot 
informerar Föregångarna alla avgående niondeklassister om Föregångarna och vilken service de 
erbjuder. Speciell tonvikt läggs vid att informationen går ut till elever som befinner sig i 
specialarrangemang som t.ex. JOPO-klasser. 
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StudieFlex delgav mötesdeltagarna om arbetssättet inom Axxell Pargas. Axxell Pargas (tidigare 
Åbolands Yrkesinstitut) erbjuder möjlighet för närliggande högstadieskolors praoelever att besöka 
skolan vid yrkisprao. Sarlinska skolans åttor besöker också yrkesinstitutet under en dag, varje elev har 
valt en linje som de bekantar sig med under dagen. 
På initiativ av StudieFlex har ett samarbete mellan Axxell Pargas och Sarlinska skolans matematik- 
respektive speciallärare inletts. Institutets mattelärare har listat vilka är de viktiga grundkunskaper 
som behövs för en teknisk linje, lite som "dessa förhandskunskaper behöver du då du börjar på t.ex. 
metallinjen". Sammanställningen togs väl emot på högstadiet och personalen där hoppas att det kan 
sporra elever i inlärningen. Det är viktigt att elever som befinner sig i specialarrangemang erbjuds 
ändamålsenliga förhandskunskaper. 
StudieFlex föreslår också att instituten (i detta fall Axxell) kunde ha information på hemsidan som 
speciellt riktar sig till grundskolans elevhandledare, i stil med "kom ihåg att detta är nytt för i år i 
ansökan till den och den branschen". 
Inom Axxell finns det färdiga blanketter om överföring av information mellan stadierna, studerande 
och vårdnadshavare godkänner detta. 
Ungdomslotsarna har kontakt med niondeklassister, skolan tar då kontakt och lotsarna jobbar med 
individer. Ibland upplever Ungdomslotsarna att högstadierna har ”curlat ut” ungdomarna och nu 
gäller det för ungdomen att plötsligt börja ta ansvar. ”Har du en kalender?” är en utgångspunkt i 
diskussionerna för Göte. Det första året från GRSK till YI är tungt, speciellt gällande individuellt 
ansvar. 
På rätt spår jobbar mycket med första årets yrkesinstitutsstuderande. I Prakticum finns 
pilotsamarbete med GRSK vid Lönkkan och Helsinge skola. Coacherna samarbetar med elevvård och 
har varit inne och coachat niondeklassister. Träffat och coachat de som sökt till Prakticum – bekanta 
coach ansikten som väntar dem på Prakticum på hösten. I Axxell Raseborg har projektet inte jobbat i 
direktkontakt med GRSK utan med arbetsmetoder (t.ex. Framtidsdialog, studerande tutorutbildning) 
som kan användas.  
Speciallärare Ulrica Penttinen redogjorde för Optimas system. På våren besöker Optimas kurator 
och speciallärare alla sju ägarkommuners högstadier. Tillsammans med studiehandledare, 
speciallärare går de igenom de studerande som sökt till Optima. Uppskattat av högstadierna. Träffar 
ej ev. studerande. Målet är att undvika de gropar som elever tidigare hamnat i. Alla nior kommer på 
studiebesök. 

På Bilservice kan elever komma och pröva på 3-5 dagar. Under våren har 12 
praoelever utnyttjat denna möjlighet, endast 3 platser lediga. 

Speciallärare Annica Finne har, inom Steg För Steg ,möjlighet att ställa upp som 
”stödperson” då nior kommer på praoperioder. ”Stödpersonen” deltar i både teori 
och praktik. Uppskattat av både lärare och praoelev. ”Är du här då jag kommer på 
hösten?” Målet är att undvika s.k. felval och att skolan ska kunna resursera rätt. 

DISKUSSION i samband med Övergången från grundläggande utbildning till yrkesinstitut 
1. Hur kan Jopo-grupper samarbeta med yrkesutbildningen? 

Goda Jopo-erfarenheter finns bl.a. i Vasa med Sirius-projektet där man har poängterat vikten 
av punktlighet och artighet då man har diskuterat ”Vad förväntas av en ungdom i 
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yrkesutbildning?”. Steg för Steg bekräftade att 90 % av Jopo-ungdomarna klarar sig bra i 
andra stadiets utbildning. 
SVEPS samarbetar med en Flexklass i Åshöjdens skola. Det påpekas att det är viktigt med små 
grupper och att man har ett konkret mål samt en anpassad läroplan. ”Att få jobba i mindre 
grupper ger mer stöd”, var en av kommentarerna. 
Ett konsekvenspedagogiskt exempel från Steg för Steg var ”Kennet och rallybilen” där det 
tydligt kom fram att om målsättningen är tydlig finns det större möjligheter att lyckas. 
En central fråga i diskussionen är vad en Jopo-klass kan erbjuda som den vanliga 
undervisningen inte kan ge. Vilken är målsättningen med Jopo-undervisning? 

 

3. Övergång från yrkesinstitut till verkstad 
Kort presentation av de verksamhetsformer och erfarenheter som finns gällande övergången från 
institut till verkstad med diskussion. 
OptiMera2, På rätt spår, StudieFlex, Ungdomslotsarna, Steg för Steg presenterade sina erfarenheter 
vilket medförde mycket diskussion. 
På rätt spår exempel från Prakticum: flicka avbryter studier, utskriven, in till SVEPS, söker in till ny 
linje. Under processen coachar Mela (kontakt med skola även om utanför skolan). Samarbete med 
SVEPS uppsökande verksamhet (både sociala och pedagogiska). I Axxell indivduell coahcing före 
avbrytning av studier, inga case från-till-verkstad ännu (möjligen ett på kommande). 9.6 
Ungdomsforum i Raseborg, Ekenäs om uppsökande verksamhet och samarbete i regionen 
Sirius har samarbetsavtal med skolorna, studerande inte utskrivna, verkstadserfarenhet kan 
tillgodoräknas i fritt valbara studiehelheter. Poängterar att man inte avbryter; sändande instans har 
handledare som kan t.ex. examinera studiehelheter. 
Föregångarna har Rampen som satsar på livskontroll; i samarbete med lokala YI och de talar varmt 
för Yrkesstarten. Exempel på samarbete Ungdomslots & Föregångare: Pelle 1 och Pelle 2 från Vasa till 
Åland – kontakt med Göte och plats på Katapult och Pellina från Åland till Vasa: tack vare nätverk & 
samarbete face-to-face 
StudieFlex berättade att Aktiva önskade att skolan skulle jobba så länge som möjligt med ”Pelle” 
(studerandevårdsgruppen + hjälp utifrån), Aktiva sitter med på ett studerandevårdsmötet med 
studerande ”Pelle" innan han börjar i verkstadens verksamhet.  
En viktig fråga är enligt vilken modell skall "Pelle" vara i verkstadens verksamhet; skall han skrivas ut 
från skolan helt och hållet, är det frågan om ett studieavbrott och att han återvänder till skolan efter 
verkstadstiden eller kan tiden i verkstaden räknas till godo som studieprestationer? 
Förslag på att det görs upp ett ”vårdkontrakt” med ”Pelle” på studerandevårdsmöte = lista på hur 
man ska verkställa det i praktiken i skola – Pelle – verkstad – målsättning. 
JobbCenter och YA/Närpes enheten följer ungefär samma modell. 
Föregångarna har ett dylikt kontrakt och Must-valmennus – ”copyright” utreds ifall vi andra kan få ta 
del av den. Aktiva har nu nya möjligheter eftersom de numera är del i Kårkulla: catering, kock, 
vådstudier etc. kunde vara möjligt.  

Ett praktiskt samarbetsexempel bland deltagarna var samarbetet på Kimitoön där 
kontakt tas redan innan studerande x faller ur 

DISKUSSION i samband med Övergången från andra stadiet till verkstad 
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Tema1: 
Tillgodoräknande av studier då ungdomen befinner sig i verkstadsverksamhet?  
En kärnfråga är huruvida ungdomen fortsättningsvis skall vara inskriven i yrkesinstitut, skall 
han antecknas som studieuppehåll, studieavbrott eller skall personen helt överföras till 
verkstaden? 
Idag är samarbetet mellan skolorna och verkstäderna i de flesta fall inte på en sådan nivå att 
verkstaden kan erbjuda studier som ger möjlighet till tillgodoräknanden.   
Verkstaden vet idag i många fall inte om vilka kurser skolan ger och när. Det är praktiskt 
invecklat att skräddarsy ett schema för verkstadskunden då skolans kursinformation inte är 
lättillgänglig. Här kunde en form av en gemensam kursbricka utvecklas. I Åboland finns 
www.kursbrickan.fi registrerad och kan återupptas ifall tid och intresse finns. 
Frågan väcktes också om det är verkstadens huvuduppgift att ge studiepoäng för sin 
verksamhet? 

Tema 2: 
Behövs det ”startverkstäder”? Vilken är målgruppen för Yrkesstart? Behövs det 
påbyggnadsundervisning? 
Yrkesstarten har misslyckats på många håll. Yrkesstarten, vilken har permanenterats, bör 
vara ett tydligt alternativ då niondeklassister gör sina val för kommande år. 
Yrkesakademin befinner sig ännu i ett skede av utveckling därför kommer yrkesstart att vara 
"on hold" i höst. 
I Åboland ordnas yrkesstarten av Åbo Yrkesinstitut, vilken har tampats med för små grupper. 
I Optima finns ingen yrkesstart, men Kronoby Base Camp togs upp som exempel. Det tar tid 
att bygga upp ett system – vilket är problematiskt i dagens projektvärld, med snabba 
påvisade resultat och kortsiktigt planerande. 
Ungdomarnas olika mognadsnivå togs upp bl.a. i frågan om det inte längre är tillåtet att 
”stanna på klass” i den grundläggande utbildningen då föräldrarna kan motsätta sig detta? 
Omnia ”nivelvaiheen ohjaaja” nämndes; behövs påbyggnadsstudier? Kan vi ta finska 
modeller och applicera dem direkt, eller behöver vi kontext och kulturbundna lösningar? 
10:e läsår, andra stadiets Yrkesstart, Jopo = kommunens grundläggande. 
Sammanfattningsvis kan sägas att i Svenskfinland är elevgrupperna små och geografiskt 
spridda. Detta medför att det inte är optimalt med många olika små aktörer utan en 
koordinerad verksamhet mellan verkstaden och Yrkesstarten skulle vara önskvärd. 

Tema 3: 
Lag om yrkesutbildning 

Yrkesinstituten skall producera ungdomar som har färdigheter för yrkeslivet för att på så sätt 
tillgodose yrkeslivets behov av kunnig arbetskraft. Då det finns allt fler specialstuderande, 
hur mycket kan man anpassa yrkesutbildningen utan att tumma på examenskraven? Detta 
medför stora utmaningar för bland andra lärarna och arbetsplatshandledarna. 

Tema 4: 
Satsa på koordinerat samarbete mellan GL och YI, satsa på livskontroll.  
Tema 5: 
Finansieringsproblematiken – mosaik med lokala lösningar? 

Verkstäderna runt om i Svenskfinland har olika verksamhetsmodeller och också vitt skilda 
finansiärer. Det vore viktigt att verkstäderna ersätts för institutungdomar som deltar i 
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verkstadens verksamhet. Kunde man ha en fastslagen summa per ungdom och dag som 
överförs från skolan till verkstaden för den tid som ungdomen har tillbringat hos verkstaden? 
Inom Åbo Yrkesinstitut ersätts de mottagande verkstäderna med en summa om ca 40 € / 
studerande/ dag. 

Tema 7: 
Att fånga upp dem som faller ut – skyddsnätet 

Det är viktigt att ungdomar vet vad en verkstad är och vilken verksamhet den har men det är 
minst lika viktigt att andra stadiets lärare vet detta. Ett förslag är att regionens 
ungdomsverkstad och uppsökande arbetspar presenterar sig för andra stadiets 
lärarkollegium. Lärarna blir då medvetna om vilken service verkstäderna kan erbjuda. 
Lärarna, som arbetar med ungdomarna dagligen, kan då snappa upp vilka som eventuellt är i 
behov av verkstadens tjänster. Sen är det skolans kontaktperson, vilken kunde vara t.ex. 
studiehandledare, enhetschef, som för ungdomen vidare till lämplig ungdomsverkstad. 

Tema 8: 
Vikten och behovet av nationella nätverk 

ULA-nätverket har en viktig funktion med att bygga upp fungerande system så att 
samarbetet mellan skolan och verkstaden även fungerar över regiongränserna. 
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4. Den uppsökande verksamhetens roll vid övergången 
Sveps/Peter Rolin: Temat utanförskap i Sve/No där kommunen har ansvar för arbetet, i Danmark är 
det uttryckligen lagstadgat. I Finland ny ungdomslag 1.6 omnämnt men inte krävt, tilläggsbudgeter 
på nationell nivå. Problem med utvärdering och uppföljning – x kryss i marginalen efter ”tavoitettu” – 
hur ska man då definiera ”uppnådd”. Det arbetar man för på nationell nivå bland verkstäderna. Den 
uppsökande verksamheten har många olika dimensioner. 

Ungdomslotsarna har uppsökande verksamhet upp till 25 år och jobbar enligt devisen 
”snabba ryck” och strävar till att kunna träffa ungdomen inom två dagar efter att kontakt 
har tagits. Ungdomar hittar dem på nätet – viktigt med webbsidor. Se 
www.ungdomslotsarna.ax. Det handlar om att röja hinder och att identifiera målbilden för 
ungdomen. En del ungdomar hittas via socialkansliet och det gäller att ”lotsa dem” dessa 
rätt. 
Ungdomsverkstaden Troja i Åbo bedriver uppsökande verksamhet för 15–29-åringar. 
Samarbetar med skolor, speciellt niondeklassister, församlingens Café18 där vännerna ofta 
känner till vilka ungdomar som kunde vara i behov av Trojas verksamhet. Det är lite frågan 
om ”spionage & detektivjobb” via vänner, skola och föräldrar. 

Uppsökande verksamhet baserar sig på frivillighet från ungdomens sida, därför finns det inga 
allmänna direktiv för verkstadens uppsökande verksamhet. De ”som hittas” får uppsökarens 
kontaktuppgifter och man kommer eventuellt överens om ett andra möte. 
I Åbo samarbetar man över språkgränsen genom möten med uppsökare och tredje sektorn (Katupari 
i köpcenter, VASKOOLI, ungdomsgård Valvoomo). Åbo-uppsökarna använder sig av en färdig blankett 
för fullmakt som möjliggör snabba ryck för informationsöverföring med olika samarbetsparter 
(listade i blanketten) och beaktar tystnadsplikten. Samarbetsaktörerna har tydligt definierade roller 

SVEPS: har uppsökande verksamhet sedan 2008 (nytt), just nu 25 ungdomar: en som jobbar 
med 20 skolor i Helsingforsregionen, en som jobbar med social träning. 

Det är viktigt att kunna beskriva processen hur man hittar en ungdom, detta för att kunna informera 
och påverka rutinerna kring samarbetet med t.ex. sociala myndigheter, skolan osv. 

Föregångarna har uppsökande arbete. Uppsökaren som koordinerar samarbetet med 
skolan och försöker se till att de ”hittade” ungdomarna inte skall placeras i 
verkstadsverksamhet utan hänvisas direkt till en utbildning. Det är naturligtvis en 
förutsättning att ungdomen i fråga är i ett sådant skick att heltidsstudier är möjliga. 
”Fältaren” arbetar i sin tur med ungdomar som inte är i skick för heltidsstudier, personer 
med t.ex. spelberoende behöver först komma ur sitt beroende innan den går vidare.  

DISKUSSION i samband med Uppsökande verksamhet 
Tema 1: 
Den uppsökande verksamheten blir lagstadgad, men ansvaret ligger hos kommunerna, vilket 
möjliggör effektivare sektorövergripande samarbete. 
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Tema 2: 
Uppföljning & dokumentation – många projekt och försök inom tredje sektorn som inte kunnat 
beskriva processen hur man lyckats/misslyckats, vem man varit i kontakt med, vilka instanser man 
samarbetar med i detalj. ELY-centralens första rapport om Finländskt uppsökande arbete 
utkommer.(Erik Häggman juli 2010). ULA översätter rapporten till svenska. 
Tema 3: 
Det finns fortfarande, trots lagstadgning, ”vita områden” – regioner där det inte finns uppsökande 
verksamhet. 
Tema 4: 
Undervisningsministeriet har blivit UkM: Undervisnings- och kulturministeriet. 
 

5. Sammanfattning av dagens guldkorn (diskuterades fram i fyra grupper) 
Livskontroll – det upplevs att bristande livskontroll är den främsta orsaken till problem hos 
ungdomar, i mindre utsträckning är inlärningssvårigheter ett problem. Bristande livskontroll 
kan medföra stora svårigheter i skolan. 

Samhällsförändring & utmaningar – t.ex. om man har ett brinnande intresse för 
naturfotografi men dåliga skolprestationer, var kommer den praktiska kunskapen fram i 
betyget? 

Urvalsproven kan i många fall vara till hjälp för att lyfta fram praktiska kunskaper framom 
skolprestationer. 
Minimikrav i yrkesutbildningen 

Engagera ungdomar själva – genom att engagera ungdomarna kan man uppnå ökat ansvar 
hos ungdomarna, ge inte ”hjälpen som stjälper”. 

Nätverk och stärka nätverk i Svenskfinland 

Utveckla ”tyckandet” till ”görande” 

Utmaningar (t.ex. tystnadsplikt) i sektorövergripande samarbete. Det är viktigt att det finns 
klara och tydliga roller hos de som arbetar kring ungdomar. 

Produktifiering av verkstadsverksamhet så att man enklare kan nå ut med information om 
sina tjänster till skolorna (och till föräldrar). 

Riktlinjer för vad göra när de ”hoppar av” och när ska verkstad/uppsökare komma in som 
komplement – komplettera varandra 

Se individen och individuella behov utgående från givna goda stödmodeller. 

Vad kan vi här föra vidare: en agenda för ställningstaganden till beslutsfattare på olika nivåer, 
stöd för den svenskspråkiga ungdomsverkstadsverksamheten och hur den kan utveckla sitt 
samarbete med grundläggande utbildning och andra stadiet. 
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Långsiktigt planerande – inte kortsiktigt eftersom arbetet tar tid. Mötet konstaterar vikten av 
att utvecklingsprocesser får ta tid men projekt är alltid tidsbegränsade vilket medför att 
ägarorganisationerna bör ta större ansvar i att hitta långsiktiga lösningar på funna 
problemområden. 

Maria frågar här: borde vi ta in med röster från ungdomarna – de som varit med och kommit 
upp sig? Lisa: JA, men i vilket skede? Finns det goda exempel som ställer upp? 

Verkstaden skall ses som ett komplement till annan utbildning. 

Blanketter används redan inom en del organisationer och verkstäder, kunde dessa samlas in 
och fungera som god praxis då andra utvecklar liknande blanketter? 

 

6. Vidare åtgärder 
o Maria Leppäkari skriver första utkast till PM, andra projektledare kommenterar 

o Utifrån korrigerad PM görs gemensamma ”statements” 

o Finlandssvenska ESF-projektens ställningstagande gällande gräsrotsnivåns arbete med 
grundläggande och verkstäder stöder de nationella verkstädernas gemensamma 
”statements” 

o Utvärderingsfrågeformuläret sammanställs och delges alla medverkande ESF-projekt 

o Arrangörerna tackar för gott projekt och nätverkssamarbete samt ser framemot enade 
röster från fältet 

o Uppföljning 28–29.10.2010 inbokad på konferensen i Vasa Lärande 2010 under 
rubriken: Att hitta en fungerande studieväg? www.abo.fi/konferens/larande2010   

Arrangörerna fick stort tack, och speciellt Sandra som moderator till en stor samling som 
upplevde god stämning och att alla fick komma till tals. Speciellt tack till Axxell som stod för 
platsen och matarrangemangen. 

 

Bilagor: Agenda 6.5.2010 

 Deltagarförteckning 

 Utvärdering 

 
Sammanställt av Maria Leppäkari, Lisa Kamis-Nyfors och Sandra Ström, 

med kommentarer från Göte Winé och Ann-Louise Jussila 
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SAMARBETSMÖTE MELLAN FINLANDSSVENSKA ESF-PROJEKT OCH VERKSTÄDER 

 

BEST PRACTICES FÖR STUDERANDENS ÖVERGÅNG 

 

AGENDA 

 

8:45 Kaffe 

 

9:00 Dagen inleds 

 

Övergång från grundläggande utbildning till yrkesinstitut:  

 

Vilka är de erfarenheter som bl.a. Optima, På rätt spår, StegförSteg, Ungdomslotsen, 
Sirius och StudieFlex har. 

 

- En kort redogörelse per skola/projekt. 

 

9:45 Övergång från institut till verkstad: 

  

OptiMera2 - JobCenter 

På rätt spår - SVEPS & Loket 

StudieFlex - Aktiva & Troja 

Ungdomslotsen – Katapult 

StegförSteg – Föregångarna  

 

136



Frågor att fundera kring: 

 

Till vad behövs ungdomsverkstäderna? 

Vilken andra stadiets studerande har nytta av verkstadsverksamhet? 

Behövs samarbete mellan skolan och verkstaden? Vilka är samarbetets största 
utmaningar? 

Hur undviker man att verkstäderna blir ett ”andra klassens-utbildningsalternativ”? 

Hur kan man få en sådan verkstadsverksamhet att det möjliggör läroplansenliga 
studier i verkstaden? 

Ifall verkstadsverksamheten innehåller mycket praktik; går verksamheten ihop med 
yrkesstart? 

Mot vad håller verkstäderna på att utveckla sig? 

 

11:30-12:00 Lunch (7 €, betalas av deltagarna själva) 

12:00-13:00 Workshop om uppsökande verksamhetens roll vid övergången 

 

Till vad behövs uppsökandeverksamhet? 

Hur ska samarbete mellan uppsökande verksamheten och skolan samt verkstaden se 
ut? 

 

 

13:00-14:00 Sammanfattning av guldkorn, utmaningar och beslut om fortsatt samarbete 

 

14:00 Dagen avslutas samt kaffe 

 

 

(bakgrundsmaterialet är hämtat från http://www.sveps.org/PowerPoint/yhdessa.html)  
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DELTAGARLISTA, samarbetsmöte 6.5 

Ann-Louise Jussila, YA!, Steg för steg 

Gundel Östman, YA!, Steg för steg 

Annica Finne, Optima, Steg för steg 

Lisa Kamis-Nyfors, Optimera2 

Ulrica Penttinen, Optima, Optimera2 

Maria Leppäkari, På rätt spår 

Mikaela Nyholm, Prakticum, På rätt spår 

Rebecca Karlsson, Axxell, På rätt spår 

Kjell Forsman, Axxell 

Peter Rolin, SVEPS 

Jaana Eriksson, Kimitoön 

Staffan Storfors, Föregångarna, ULA 

Jonas Ehrman, Föregångarna, Sirius 

Stefan Fri, Hangö 

Göte Winé, Ungdomslots 

Erik Rudel, Katapult 

Marko Winter, StudieFlex 

Sandra Ström, StudieFlex 

Kristian Gross, StudieFlex 

Therese Rosenberg-Hiekkanen, YA, Yrkesstarten 

Margita Hangelin, Axxell 

Lars Eklund, Axxell 

Sofie Grahn, Väståboland stad 

Thomas Westerlund, Troja 

Marina Sjöblom-Kyllönen, Troja 

Susanne Karlsson, Axxell Pargas 
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Theresa Vihlman, Raseborg 

Eva Holmberg, Sarlinska skolan, Väståboland 

 

Utvärdering 

Vad har du fått ut av dagens möte?  

Många idéer. 

Fått lära sig nytt inom skolvärlden. 

Samarbete ger möjligheter, inspiration. 

Diskussionsseminarier som arbetssätt fungerar. 

Träffat nya människor. 

Idéer för att utveckla konkret. 

En klarare bild av verksamheten. 

Massor av viktig information. 

Nya idéer. 

Nya kontakter. 

Uppsökande verksamhet!  Jee!! 

Mer av det behövs!! 

Många nya idéer. 

Frustration om hur hela systemet är uppbyggt och att pengarna alltid styr. 

Mycket intressant, många tipps och idéer för att utveckla en verksamhet bestående av uppsökande 
verksamhet både neråt i åldern och uppåt i åldern (de inom grundläggande utb. o inom yrk. examen) 
inom yrkesstarten. Inspirerande! 

Bra att veta vad som finns i Svenskfinland. 

Nätverk över skolorna och ungdomsverkstäderna. 

Nya kontakter och idéer. 

Handling modeller, förbättringar för egenverksamhet. Namn ansikten och arbetslust. 

 

Mycket nytänkande. 

Har fått tagit del av hur skolor fungerar i övriga Svensk Finland. 
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Kände till att det finns verkstäder men har bara hört föregångarna förut så det var jättebra att se och 
höra de andra. Nyttigt med kontaktutbyte eftersom vi ibland har studerande utanför vår närregion. 

Mycket! 

Kontakter. 

Nya idéer. 

bekräftelse. 

En fördjupad kunskap om det Svensk Finska systemet som arbetar för att fånga upp ungdomar i 
problemsituationer och hur och vad man kan göra för att få in dem på "rätt" spår. 

Träffa människor inom området. 

Få tankar idéer mycket bra. 

Bra diskussioner. 

Nätverkande. 

Roligt att höra hur andra jobbar. 

Nyttig info. 

Nya kontakter. 

Större kännedom om temat "studerandes övergång". 

Mycket glädjande att samarbetet utvecklas i Svenskfinland. Mycket givande! 

 

Vad tyckte du om arrangemangen? Mötesplatsen osv. 

 

Arrangemanget bra, mötesplatsen jättefin. 

Helt bra lokaler + arrangemang. 

Pargas är "utanför", svårt (dyrt) att resa till Pargas då man måste övernatta (resor + logi). Skulle vara 
bättre att ordna möte i t.ex. H:fors eller Tammerfors eller Åbo (mer lättillgängligt) 

Lite för avsides. Tidsödande att ta sig dit. 

Själva utrymmet och arrangemang bra men platsen lite avsides med tanke på att de kommer 
människor från hela Svenskfinland.  

Mycket bra! Både upplägget av mötet och själva lokalen och platsen. 

 

Fina! 

Fantastiska dragare.  
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Fin miljö. 

God mat, fint med frukt till kaffet! 

TACK :) till Marko o. Sandra, ni fick oss engagerade samtidigt som vi hölls väldigt disciplinerade = 
SKICKLIGT 

o. effektivt. 

Riktigt bra! 

Mötesplatsen kanske lite på sidan om. Men bra i övrigt. 

Mysigt och fungerande. 

Bra. 

Bara bra. 

Riktigt trevligt och god mat :) 

Utmärkt! :) Tack ska ni ha! 

Ok 

Långt bort för många (inte för mig :)) 

Sandra var supermoderator, tack ska du ha. 

Platsen var fin, solen sken, god mat och tillgång till kaffe. 

Bra arrangemang. Allt bra. 

Bra. Bra upplaggt. Mötesplatsen bra. 

 

Behövs liknande träffar i framtiden? 

 

Ja det behövs. 

Ja, väldigt givande. 

Absolut viktigt att vi träffas på nytt! 

Absolut. 

Situationen förändras hela tiden jag tycker att det säkert finns anledning att denna sammansättning 
träffas. 

Ja, det är alltid meningsfullt att träffa andra som arbetar med liknande frågeställningar. Dessa  träffar 
genererar samarbete - Bra! 

Jo bjud in också fler från "skolorna" 
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Absolut, beslutsfattare kunde också vara med. 

Absolut. 

Absolut. 

Ja! 

Absolut! 

JA, Positivt m. många guldkorn. 

Generöst att alla ville dela med sig. 

Viktigt m. tanke på vårt Finlandssvenska nätverk! 

Det är jag övertygad om, det är denna typ av mellanmänsklig kontakt som genererar kunskap. 

Jo det behövs för denna verksamhet är så i början och utveckling och diskussion behövs. 

Ja, förutsatt att temat är tillräckligt konkret (smalt), annars blir det bara flummigt. 

Ja, förutsatt att mötesplatsen är mer lättillgänglig (2 timmars arbetsdag är mycket för några timmars 
möte). Möte bör ordnas i H.fors/Tammerfors/Åbo 

Absolut, vi bör/måste fortsätta och utveckla vårt sektoröverskridande svensk samarbete. Mycket 
nödvändigt! 
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      Bilaga 14 

 

                     Steg för steg ESF-projekt 
S10932 

 

Lärarrotation. 

Angående lärarrotation inom Steg för steg. 
- Gäller utbyte mellan första stadiet (högstadiet) och andra stadiets utbildningar . 
- Målgrupp är lärare och handledande personal. 
- Längd för utbytet 1-5 dagar. 
- Ersättningar som utbetalas från projektet:  

                2 timmar/dag åt andra stadiets lärare som tar emot besökare från högstadiet. 
- För lärare som besöker högstadiet betalas 5 timmar/dag.  

 
 
SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA: 

1. Lärare/personal som önskar pröva på lärarrotation diskuterar/planerar lärarrotationen med 
sin förman. 

2. Kartlägger mottagande skolas möjligheter för lärarrotation. 
3. Underrättar projektkoordinatorn om intresse för att delta i lärarrotation. 
4. Plan för lärarrotation ska inlämnas till koordinatorn innan lärarrotationen inleds. 
5. Efter diskussion med koordinatorn förverkligas planerna. 
6. Uppföljning och Rapport och utvärdering av lärarrotation  sänds till projektkoordinatorn efter 

att lärarrotationen slutförts.  
 
        
        Mera information kan fås av  
        Gundel Östman  
        Projektkoordinator 
        Yrkesakademin i Österbotten 
        Wolffskavägen 27-31 
        65200 Vasa 
        gsm 044 750 32 54 
        gundel.ostman@yrkesakademin.fi 
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PLAN FÖR LÄRARROTATION 
  

Namn   

  

Läroanstalt   

 

Lärares plan för lärarrotationen: 

 

 

 

 

 

             

             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. INTRODUKTION 
Redogör för de egna, enhetens och branschens kännedom om besöksmålet. 

B. BESKRIVNING AV ARBETSPLATSEN 

Beskriv den skola där du kommer att vistas 

C. MÅLSÄTTNINGAR 

Nämn vilka konkreta mål  och förväntningar du har med ditt deltagande i lärarrotationen. 
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Planen för genomförandet av lärarrotation  godkänns   

 

 

Plats: _______________________________    Datum: _____________     

 

 

____________________________________     _____________________________________ 

Mottagande skolas representant     Förmannens godkännande 

 

_____________________________________ 

Representant för projektet Steg för steg 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PLAN FÖR VISTELSEN 

Uppgifter     Tidtabell 
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RAPPORT OCH UTVÄRDERING AV 

LÄRARROTATION 

Namn   

 

Läroanstalt   

 

Arbetsplats för lärarrotationen _____________________________________ 

 

Utvecklingsperiodens längd ___________________________________ 

Rapporten och utvärderingen baseras på den plan för genomförande som gjorts upp för ditt deltagande i 
lärarrotation. Avsikten är att följa upp om de uppställda målen nåtts och hur planen genomförts. 
Rapporten inlämnas som bilaga till utbetalningsansökan inom projektet Steg för steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
Vad gjordes och vad åstadkoms? Vad satsade du på och hur? 

 

 

 

B. MÅL FÖR LÄRARROTATIONEN 
Hur har de mål du ställde i planen nåtts? Om de inte nåtts till fullo, vad beror detta på? 
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________________ __ / __ 20 ___                          

Plats och tid 

 

___________________________________             __________________________________ 

Lärare/personal inom stöd och handledningstj.          Förman 

___________________________________ 

Representant för projektet Steg för steg 

 

 

 

 

 

 

 

C. HUR KOMMER DU I DITT ARBETE ATT HA NYTTA AV DINA ERFARENHETER 
FRÅN LÄRARROTATIONEN? 

 

 

 

 

E. UTVÄRDERING AV LÄRARROTATIONEN 

Utvärdera vistelsen.  
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UPPFÖLJNING AV LÄRARROTATION 
 

Lärare/personal inom stöd och handledning:___________________________________ 

Mottagande skola:______________________________________________________  

 

 

 

OBS! BIFOGA LÖNEINTYG ÖVER MENTORERNAS LÖNEKOSTNADER  

 

_____ / _____  20 ___   ______________________________  

Lärarens underskrift 

Godkännande _____ / _____ 20 ___  ______________________________ 

 

 
 
 
 

Datum Deltagit i följande lektioner Antal h totalt Varav erhållen hand- 

ledning (h) 

Mentor Kvittens 
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LÖNEINTYG 
 
Intyg över mentorns lönekostnader inom projektet Steg för steg lärarrotation  

Mentor Lönekostnad (inkl.soc.kostn.)/timme 

  

  

  

 

Jag godkänner samtidigt att denna kostnad används som privat- eller kommunal finansiering 
inom projektet. 

_____/_____20____ _______________________________ 

 Underskrift av mentorn eller representant för skolan 

 

 _______________________________________ 

Returneras till: Representant för projektet Steg för steg 

Yrkesakademin i Österbotten 

Gundel Östman/projektkoordinator 

gundel.ostman@yrkesakademin.fi 

Fabriksgatan 1 A  

65200 Vasa 

Tel. 044-7503254 
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Jag fick möjlighet att vara på lärarrotation 24.11.2010 via projektet Steg för steg. 

Jag ville delta i lärarrotationen för att bekanta mig med hur speciallärarna arbetar inom den 
grundläggande utbildningen och för att utveckla samarbetet med grundläggande 
utbildningen. Det är viktigt att känna till de arbetssätt och –metoder, som speciallärarna 
inom grundläggande utbildningen använder för att kunna ta emot elever därifrån så smidigt 
som möjligt till andra stadiet. 

De elever som finns i Resursklassen är där av olika orsaker. De behöver inte ha direkta 
inlärningssvårigheter, utan det kan vara andra orsaker, som gör att skolgången inte är så lätt. 
Denna dag, som jag besökte dem, började med geografirepetition inför ett kommande prov. 
Därefter följde religion och sedan studiehandledningen. Under studiehandledningstimmen 
fick klassen besök av två gymnasieflickor, som berättade om studier i gymnasiet. Ansökan till 
andra stadiet närmar sig för denna klass och studiehandledaren lät dem bekanta sig med en 
publikation över andra stadiets utbildningar efter gymnasieflickornas presentation.  

Efter studiehandledningen följde lunch och därefter stod engelska på schemat för att följas 
av matematik, som var den sista lektionen, som jag deltog i. 

Jag kunde konstatera att det finns behov av klasser, som är mindre och som arbetar i en 
annan takt och med andra metoder än de övriga klasserna. Barn och ungdomar med 
specialbehov ökar och det är inte alltid den bästa lösningen för dessa att undervisas i 
konventionella klasser. Av den orsaken bör det finnas alternativ, även på andra stadiet. Vi 
kan arbeta för att utveckla specialundervisningen på andra stadiet för att smidigare kunna ta 
emot och lotsa studerande med specialbehov genom yrkesutbildningen. Vi har tidigare 
konstaterat att det finns behov av mindre grupper för studerande, som av olika orsaker har 
svårt att tillgodose sig undervisningen i vanliga grupper. 

Specialläraren från den grundläggande utbildningen besökte yrkesläroanstalten följande 
vecka. De lektioner, som hon var med mig, bedrev jag individuell undervisning med en 
invandrare. Under dessa lektioner hade vi modersmål och samhällskunskap. 

För oss, som arbetar på andra stadiet, är det givande både att besöka grundläggande 
utbildningen och att få besök därifrån. Jag upplever att lärarna inom grundläggande 
utbildningen gärna vill veta hur vi arbetar. Det gör att de lättare kan förbereda sina elever 
inför övergången till andra stadiet. Jag har förstått att många elever, som erhållit 
specialundervisning inom grundläggande utbildningen, ofta känner sig osäkra på om de kan 
fortsätta att få stöd och hjälp i studierna på andra stadiet. Ju mera deras speciallärare 
känner till om vårt sätt att arbeta, desto mera kan de berätta och förklara för studerande, 
som känner oro inför övergången till andra stadiet. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag upplever att lärarrotation är givande för alla 
inblandande parter. Genom större insikt i varandras arbetssätt kan vi göra studiestarten och 

Lärarrotation 
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studierna på andra stadiet smidigare och grundläggande utbildningen kan bättre förbereda 
sina elever inför övergången.  
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Att undvika utslagning  
bland ungdomar
– från erfarenheter till daglig  
verksamhet i Svenskfinland

Program

12.15 Välkomstsaft med frukt

12.30  Att förhindra utslagning bland ungdomar
 Göte Winé, verksamhetsledare Ung resurs / Lagtingsledamot 

13.15 Presentation och erfarenheter av ESF-projektet Steg för Steg
 Ann-Louise Jussila, projektledare och Gundel Östman, projektkoordinator

13.30 Presentation och erfarenheter av UBS-projektet Utvidgad inlärning i arbetet
 Thomas Fant, projektledare och Matts Jern, lärare vid träteknik YA!

13.45 Kaffe 

14.15 Diskussion: Hur kan vi trygga ungdomsgarantin 
 i svenska Österbotten?

15.15  Diskussionerna presenteras samt förslag till åtgärder i Österbotten

15.45 Seminariet avslutas

Tid och plats
Torsdag 3 maj 2012 kl 12.15-15.45 vid
Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, Smedsby

Välkommen att diskutera hur vi kan trygga  
ungdomsgarantin i svenska Österbotten!

Foto: Jonas Edsvik

Göte Winé 
från Sund på Åland har jobbat som ungdoms-
lots, dvs med att få ungdomar i sysselsättning. 
Han är nu verksamhetsledare för Ung Resurs, 
som har ett syfte att minska ett utanförskap 
bland ungdomar på Åland.

För tillfället är Göte också vice ordförande i 
lag- och kulurutskottet i Ålands lagting.

FotoFototo: JonaJonasss EdsvE ik

Seminariet ordnas som en del av projekten 

Utvidgad inlärning i arbetet och Steg för 

steg S10932

Anmäl dig senast 23.4.2012
till ann-louise.jussila@yrkesakademin.fi

Bilaga 15
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Seminariet 3.5.2012. Vallonia, Smedsby  

Grupp 1: Peter Kallio, Gundel Östman, Kenneth Heimdahl, Linda Öhman, Annica Finne, 
Marita Kackur, Sonja Nyback, Jimmy Sandbacka, Linda Södergård, Sofia Vikberg, Maria 
Österholm    

Grupp 2: Peter Beijar, Ann-Louise Jussila, Harriet Norrback, Jonas Ehrman, Mikael Österberg, 
Linda Stråka, David Skagersten, Anna-Lotta Östvall-Åstrand, Karita Blom 

Grupp 3: Rolf Sundqvist, Thomas Fant, Matts Jern, Bror Jacobson, Caroline Lund, Sanna 
Knutar, Anna-Lena Starck, Christine Widd, Åsa Lund 

 

Fråga 1: Hur kan vi trygga ungdomsgarantin i svenska Österbotten? 
 
Grupp 1: Samhällsgarantin för unga 550 avgångsbetyg från åk9, 3st ingen studieplats våren 2011. 
                      Vuxna är i en sämre situation, de vuxna drabbas om antalet studieplatser dras ned.  

- Militärtjänstgöringen ett delmål. Föregångarna med vid uppbådet. Avhoppare från 
militärtjänstgöringen i en svår diskussion. Avhoppare från Dragsvik meddelas direkt till 
bl.a. Föregångarna och hemkommunen. Dessa nås nu i ett tidigare skede. 

- Mänsklig kontakt viktigt, effektiva nätverk. 
- Steg för steg har påvisat vilka lärare (i Optima) som passar att jobba med   
      specialstuderande. 
- Mindre sammanhang och mera individuell handledning.  
- Hur stöda unga mammor (och män) som vill bli färdiga med sin utbildning. 
-  Avbrott anmäls till kommunen om man är under 25 år. Föregångarna kontaktas vid 

avbrott. Erfarenheterna visar att t.ex. Föregångarna borde etablera kontakten tidigare till 
de studerande som avbryter (innan avbrottet sker), effektivare samarbete 

-  Kräver resurser. 
 

Grupp 2: Garantin ihålig, de erbjuds plats men behöver inte ta emot den 

- Det ser ganska bra ut i Österbotten redan. Det finns bla: 
o Föregångarna som garanterar en plats på arbetssökarsidan, non-stop antagning 

tillämpas. 
o Föregångarna erbjuder också aktivitet på sommaren 
o Bryggan i Vasa (årskurs 10) 
o RAMP (Föregångarna) 
o Bra samarbete via nätversmöten och mellan Föregångarna och 

skolorna/kommunerna 
- Det som behövs är: 

o Alla avbrott bör rapporteras till Föregångarna 
o Ett fungerande nätverk på rät nivå och finmaskigt. Stora enheter blir för stort 
o En öppen dialog på övergångsmöten som hålls på hösten 
o Satsa mera på att följa upp skolk och frånvaro i skolorna 
o Tidigare insatser  

Bilaga 16 
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Grupp 3: Genom att samarbeta reder vi ut var eventuella luckor kan finnas. Kartlägger dem  
samt via gemensamma modeller jobbar på hur vi kan ”täppa till” dem. Det samarbete som 
görs bör ha ett konkret mål. Den uppsökande verksamheten är mycket viktig. 

Kort kan även konstateras att vår president även poängterar frågans vikt angående 
ungdomsgarantin. Ungdomslagen ger riktlinjer och ”styrinstrument”. 
Vi måste komma ihåg Föräldrarna! Var kommer de in? De är ofta en viktig resurs, men dock 
ibland är de ingen resurs. Tyvärr. ”Föräldrarstöd” exempel Söderköping bör användas om så 
behövs. ”Frukostmässa” modell Pedersöre leder till att få föräldrar och elever engagerade.   
 
Stöd bör sättas in genast så tidigt som möjligt! Grundläggande utbildningen bör ”lära” sig att 
tänja på de ”avvikande” gränserna. De ska själva vara aktiva och inte servera allt! Stärk 
självförtroendet genom att stöda och puffa på för att få dem att t.ex. söka jobb, 
studieplatser m.m. 
 
En fråga som även diskuterades var är det rätt att ta en del av resurserna från andra stadiet 
för att sätta det på att trygga ungdomsgarantin? Nu kan det leda till att studieplatserna inom 
andra stadiet sänks och fler kan få problem att få studieplats eftersom antalet minskar. 
Samtidigt bör man inte utbilda till arbetslöshet. Ex. Datanom, sömmerskor. Här ska även 
tilläggas att man ska följa med antalet ungdomar som föds/finns per år.  
 
Alla projekt, verkstäder som jobbar med dessa frågor bör lyftas upp och ”göra synliga” samla 
de verktyg som vi har. Ungdomslagen ska beaktas och sektoröverskridande arbetsgrupper 
bör bildas. Bra med större arbetsgrupper modell Jakobstad. Bl.a. Korsholm har egen. Större 
grupper ger ett vidare synsätt och man kan gå vidare på ett annat sätt.  
 
Den stora frågan här är nog att vem som tar tag i det här och vem gör vad? Funktionen? Hur 
ser det här flödesschemat ut? Processbeskrivning bör finnas vid varje kommun. Nätverkens 
betydelse samt träffar inom Österbotten. Nätverksträffarna i t.ex. Steg för steg är ett bra 
steg i rätt riktning. Studiehandledarna bör få en ”riktig” bild av dagens arbetsliv inom olika 
branscher. Sursik ex. Prao.  
 
Lärarna har en egen praoperiod! Träffarna med studiehandledarna bör ske fler än 1 gång. 
Studie-handledning en bör ökas. Intressant med att studiehandledare kan styra vart eleverna 
ska söka. Kunde man införa en form av chatt där elever kan diskutera med 
studiehandledare? Det måste finnas bra med resurser på studiehandledning. Bör ökas. Ett till 
exempel: Modell Föregångarnas uppsökande verksamhet. Vasa. Listor som man kolla igenom 
och ser vem som sökt/kommit in vart?  
 
Fråga 2: Hur kan UIA och Steg för steg-praktikerna förverkligas utan extern finansiering? 

Grupp 2:  

- Steg för steg har tänt ett ljus hos högstadieelever, kommit in på rätt bransch 
- UIA, hör till yrkeslärares jobb men det kräver mer utöver deras vanliga jobb. Möjlighet till 

samarbete mellan YA och Föregångarna finns 
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- Kommunerna borde komma in med finansiering genom en koordinator för att 
praktikverksamheten ska fortsätta 

Grupp 3: Kan man fördela den 1,5 resurs som skolorna får för ”extra” handledning för att få 
en mera individualiserad utbildning. Olika projekts erfarenheter har svart på vitt hur det kan 
fungera och vad det kan kosta för en grupp studerande/eller en studerande.  
 

Fråga 3: Vilka intressen har var och en och hur kan man bidra? 

Grupp 2: 

- YA: Marknadsföring, bidrar med att de får komma på praktik 
- Föregångarna: strävar till att nå unga i risk för utslagning så tidigt som möjligt för att 

undvika att unga slås ut. 
- Kommunerna måste enligt lagen arbeta för att förhindra utslagning bland ungdomar, 

kunde t.ex. bidra med att finansiera en koordinator som kunde ordna praktiker på andra 
stadiet för elever från den grundläggande undervisnigen 

- Läroavtalsbyrån ska ge stöd åt arbetsgivare för att ta hand om elever och slussa ut dem i 
arbetslivet 

- Kommunerna behöver också satsa på kuratorer, studiehandledare och 
specialundervisning 

 

 Grupp 3: Nätverkande och vi jobbar vidare inom våra roller.  
 

Fråga 4: Hur går vi praktiskt vidare? 

Grupp 2: 

- Kalkyl över vad praktikerna kräver ekonomiskt borde göras 
- Vad kostar det om vi gör det och om vi inte gör det, vad ger det och vad tar det bort 
- Förslag på hur det ska förverkligas bör skickas åt flera stycken inom en kommun, te.x 

både sociala- och utbildningssektorn  
- Kan man skicka så att kommunstyrelsen och –fullmäktige så att de måste ta upp det som 

ett ärende och behandla det? 

 

Grupp 3: Vi bör släppa in varandra på varandras mark och inte hålla så starkt på vårt eget.  
 
Vi deltar i nätverksträffarna och följer upp ungdomslagens förpliktelser. Läs den tillräckligt 
mycket så blir den mera som ett åtgärdsprogram.  
 
Lagen – Processbeskrivningar – Ansvarspersoner och arbetet görs och ”checkas att det görs”.    
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Under åren 2009-2011 pågår ett projekt vid namn Steg fört steg, S10932 i Österbotten. 
Projektet är ett ESF-projekt som genomförs av Yrkesakademin i Österbotten och 
delfinansieras av Utbildningsstyrelsen. Med i projektet är också Optima och Vasa 
yrkesinstitut Målet med projektet är att skapa kommunala och regionala samarbetsformer 
mellan olika aktörer för att proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott och utslagning 
bland unga. Genom projektet söker man olika former för ungdomar inom den 
grundläggande utbildningen att stegvis röra sig mot yrkesutbildning och slutligen in till 
arbetslivet.  

Praktiskt genomförs detta projekt främst genom fortbildning, praktikperioder och 
lärarrotationer. Fortbildningen riktar sig till lärare och handledare inom den grundläggande 
utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning, personal inom elev- och studerandevård, 
stöd- och handledningstjänster samt personal inom studerandes boende. Under år 2009 
ordnades fortbildning i elevers självvärdering och under år 2010 har fortbildning i 
konsekvenspedagogik genomförts. I oktober 2010 står socialpedagogik på tur.  

Lärarna har också möjlighet till lärarrotation. Detta innebär att lärare i grundskolans årskurs 
7-9 och lärare inom andra stadiets yrkesutbildning har möjlighet att bekanta sig med 
varandras undervisning genom att vistas på skolan och följa med i undervisningen. Längden 
för detta är flexibelt.     

Praktikperioderna inom projektet genomförs så att elever i grundskolans årskurser 8 och 9 
som är osäkra över det egna yrkesvalet ges möjlighet att bekanta sig med en utbildning 
genom utökad branschpraktik. Längden på praktikperioderna är flexibla och fastslås 
utgående från branschens möjligheter att ta emot elever samt grundskolans och elevens 
önskemål. Under vintern 2009-2010 har perioderna omfattat allt från en dag till sex dagar. 
Under praktikperioden följer eleven med i undervisningen på andras stadiets yrkesutbildning 
och får på så sätt en inblick i om utbildningen passar honom/henne. Det är skäl att 
poängtera att alla inte har möjlighet att delta i praktik som arrangeras av projektet. Vi 
vänder oss i första hand till de som behöver extra hjälp i sitt studieval.  

Det är den sändande skolan som avgör vilka elever från årskurs 8 och 9 som får delta i 
praktiken.  Från projektets sida prioriterar vi elever som har behov av extra hjälp i sitt 
yrkesval. Vi försöker att tillmötesgå elevernas önskemål så långt som möjligt. Ändå kan vi 
inte garantera att alla får sin önskan beträffande branschpraktik uppfylld. Faktorer såsom 
arbetarskydd och schemaläggning inverkar på hur vi lyckas i vårt arbete. Eleverna kan gärna 
pröva på flera branscher om de så önskar. Viktigt är att elevens val är genomtänkt och inte 
styrts av kamraternas val. 

Vid yrkesläroanstalterna har det utsetts koordinatorer som i samråd med branschen sköter 
planeringen av praktikarrangemangen och gör upp personliga program för de elever som 
kommer på en längre praktik. Koordinatorn sköter också om att eleven får information om 
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praktiken veckan innan. Informationen gäller praktiska saker som är nödvändiga att känna 
till och beakta för att praktiktiden skall bli en positiv upplevelse för eleven. 

Koordinatorn sköter mottagandet och introduktionen när eleven anländer till praktikplatsen. 
I detta sammanhang bör nämnas att i projektet finns det inte resurser för transporter. Ändå 
har det fungerat bra hitintills med hjälp av föräldrar, lärare och handledande personal. 
Eleven överlämnas därefter till branschens lärare som ansvarar för att eleven har möjlighet 
att delta i den normala verksamheten.  Vi försöker ordna elevens program så att de deltar i 
yrkesämnen – teoretiska och praktiska tillsammans med en studerandegrupp. Dessutom 
skall eleven få utföra enklare arbeten med anknytning till branschen.  Vid arbete i verkstaden 
finns alltid en lärare som övervakar och handleder eleverna. Koordinatorn håller kontinuerlig 
kontakt med lärarna och eleven och besöker eleven flera gånger under perioden. 

Under elevens vistelse på avdelningen fungerar koordinatorn som kontaktperson för alla 
parter. Eleven skall kontakta koordinator i händelse av att han/hon avviker från det 
planerade programmet. Lärarna, från både sändande och mottagande skola, kontaktar 
koordinatorn i fall det uppstår problem.  

Efter avslutad praktik görs en utvärdering av praktiken med alla berörda parter.  Sändande 
skola informeras om utfallet av praktiktiden. Efter det att eleven gått ut grundskolan och 
förhoppningsvis hittat en studieplats på andra stadiet, görs ytterligare utvärdering.  

Snart är vårt första läsår inom projektet slut. Vi har bett om feedback av de skolor som 
bidragit med elever till vår verksamhet. Vi har fått positiv respons för vår verksamhet. Ändå 
är vi övertygade om att vi kan gör verksamheten ännu bättre. Så vi fortsätter att söka bästa 
möjliga koncept för att på ett mjukt sätt slussa elever som är osäkra inför framtiden från 
grundskolans 9 årskurs till andra stadiets utbildningar. 

Mera information om projektet finns på www.yrkesakademin.fi/stegforsteg 
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Bästa projektdeltagare!  
 
Tack för att Ni deltagit i genomförandet av utvecklingsprojektet Steg för steg. Via att Ni 
deltagit i genomförandet av projektet, har en verksamhetsmodell för en flexiblare övergång 
från den grundläggande utbildningen till andra stadiets yrkesutbildning utformats, samt fört 
elever ett steg närmare utbildningen på andra stadiet. Genom projektet har följande 
verksamhet genomförts: branschpraktiker, fortbildningar, lärarrotationer och 
nätverksmöten.   
 
Vi har tillsammans med Er genomfört praktikperioder för 168 elever. Vårt mål med 
praktikerna har varit att de skall genomföras flexibelt, enligt elevernas önskemål och behov 
samt mottagande branschers möjligheter. Detta anser vi vara en av orsakerna till att vi 
lyckats så bra med praktikerna och fått bra respons av deltagarna. Totalt har fem 
fortbildningstillfällen och tolv nätverksmöten hållits. 
 
Utvecklingsarbetet har genomförts av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa yrkesinstitut och 
Optima under åren 2009-2012 och har möjliggjorts genom medfinansiering av Europeiska 
socialfonden via Utbildningsstyrelsen. Mer information om projektet hittar Ni på 
www.yrkesakademin.fi/stegforsteg. 
 
Våra erfarenheter av projektverksamheten är mycket positiva. Vi tackar för Ert engagemang, 
utan Er skulle målen för utvecklingsprojektet inte nåtts. Vi är mycket tacksamma för de 
synpunkter och utvecklingsförslag som ni framfört gällande praktikverksamhet inom 
yrkesutbildningen. Vi hoppas att vi kan fortsätta våra diskussioner med Er samt 
vidareutveckla vårt samarbete. 
 
Med hopp om gott fortsatt samarbete 
 

Birgitta Höglund, styrgruppens ordförande Ann-Louise Jussila, projektledare 

birgitta.hoglund@vaasa.fi   ann-louise.jussila@yrkesakademin.fi 
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