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Nr.1 / 2018 

NYHETSBREV FÖR VÄGEN VIDARE  

Vägen Vidare är ett ESF, Europiska Socialfonden, projekt i samverkan 

med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet 

Skellefteå- Norsjö och representanter från näringslivet.  

NYTT ÅR 

Nu är Vägen Vidare i full gång på det nya året. Spår 1 har i dagsläget 18 

inskrivna och samtliga är analfabeter. Den individuella handledningen 

och planeringen är viktigt med sikte att närma sig arbetsmarknaden. 

Pedagogerna som är med denna grupp arbetar mycket med samtalet 

men även bilder som verktyg. I Spår 2 är tre inskrivna där fokus ligger på 

den individuella planeringen, även här med sikte att närma sig 

arbetsmarknaden.  

Samarbetet med ESF-projektet Möten i Mångfald har påbörjats. Tio 

personer från Spår 1 ska vid 6 tillfällen delta i utbildningen Mångfalds 

ambassadörerna. Under dessa tillfällen kommer deltagarna att arbeta 

med det muntliga berättandet som metod med mål att presentera sin 

berättelse för en större grupp vid bland annat Berättarfestivalen.  

 

          Bild från första tillfället med Mångfaldsambassadörerna 

      Två Spår i Vägen Vidare 

• Spår 1, deltagare som är 

långt ifrån 

arbetsmarknaden, 

utrikes födda och behov 

av svenskundervisning 

 

• Spår 2, deltagare som är 

långt ifrån 

arbetsmarknaden, födda 

i Sverige eller utrikes 

men inte behov av 

svenskundervisning 
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Det är framförallt inom delmål 4 ” Deltagarna ska öka sin motivation till att ta egenmakt och därigenom öka sin 

drivkraft att aktivt söka arbete och eller studie” vi ser att utbildningen till Mångfaldsambassadörer samstämmer 

med Vägen Vidares mål men även ett verktyg för dessa att lära sig mer svenska. Vi tror även att utbildningen 

och de erfarenheter deltagarna kommer att få också kommer att bidra till att de har bättre förutsättningar att 

närma sig arbetsmarknaden efter deras tid inom Vägen Vidare. 

Under slutet på februari påbörjas samarbetet med arbetsförmedlings projekt SE Kompetensen. Vi ser fram 
emot samarbetet och även att arbetsförmedlingen börjar anvisa deltagare i samband med detta.  

  

 

 

 

På återseende! 

 

Johanna Larsson 

Projektledare- Vägen Vidare 

Johanna.larsson@medlefors.se 

0910-575 50 
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