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Nr.1/ 2017 

NYHETSBREV FÖR VÄGEN VIDARE  

Detta är första nyhetsbrevet från projektet Vägen Vidare. Vägen Vidare 

är ett ESF, Europiska Socialfonden, projekt i samverkan med 

arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet 

Skellefteå- Norsjö och representanter från näringslivet.  

Detta nyhetsbrev kommer att skickas till styrgruppen för projektet, 

referensgrupperna och övriga intressenter. 

NU KÖR VI! 

Vi fick i dagarna veta att vi fått analys- och planeringsfasen godkänd 

och därmed går vi in i genomförandefasen som sträcker sig till och 

med 2020-01-31. 

Detta innebär att vi inom några veckor kommer att ha deltagare i 

projektet på skolan där vi kommer att arbeta med såväl handledning, 

som lärarledda lektioner och eget arbete. Se mer i Vägen Vidare 

foldern som har jag bifogat. 

Tveka inte att höra av er ifall ni undrar något om Vägen Vidare! 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Larsson 

Projektledare- Vägen Vidare 

Johanna.larsson@medlefors.se 

0910-575 50 

 

Övergripande mål för Vägen 

Vidare  

Projektet ska:  

• Vara med och bidra till en 

bättre ekonomi för 

deltagaren och för 

samhället, minska 

försörjningsstöd och öka 

egen försörjning. 

 

• Utveckla metoder och 

tillämpning av 

individbaserade insatser för 

att ta tillvara på och matcha 

deltagares softskills med 

arbetsmarknadens 

efterfrågan och behov för att 

nå långsiktiga resultat och 

effekter.  
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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.  

NU ÄR VI IGÅNG 

Pedagoger, handledare och projektledare har längtat att få köra igång 

med deltagare och förra veckan kom de första deltagarna till projektet. 

Vi har löpande intag på Vägen Vidare så vi väntar fler deltagare under 

kommande veckor. 

Deltagarna som är på plats nu är behov av extra undervisning i 

svenska, SFIsvenska. Vi har ett schema där vi kombinerar 

svenskundervisning med lektioner som fokuserar på arbetsliv, 

arbetsmarknad och hälsa. Vid sidan av detta har de även en hel del 

eget arbete koppat till lektionerna med stöd av handledare på plats hos 

oss. Utifrån deltagarnas individuella handlingsplaner så kan en dag se 

väldigt olika ut för deltagarna beroende på behov.   

I slutet på förra veckan fick vi även klartecken att vårt andra ESF-

projekt, Möten i Mångfald, fått klartecken att övergå i 

genomförandefasen. Nu kan vi börja arbeta mer med hur dessa projekt 

kan samverka men återkommer i kommande nyhetsbrev om detta! 

Johanna Larsson 

Projektledare- Vägen Vidare 

Johanna.larsson@medlefors.se 

0910-575 50 

 

Projektmål på medellång sikt: 

• Bidra till framtidens behov 

av arbetskraft genom att 

stärka personer som står 

lång ifrån arbetsmarknaden 

så att de närmar sig arbete 

och/eller studier och 

därigenom når egen 

försörjning. 

 

• Bidra till en ökad 

medvetenhet hos 

arbetsgivaren kring softskills 

och hur dessa kan matchas 

mot den kompetens som 

efterfrågas och därigenom 

hitta ett annat sätt att 

rekrytera vad och inte vem.   
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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.  

VI FORTSÄTTER 

Vägen Vidare är i gång med deltagare och i skrivande stund är det 10 

deltagare på plats och vi har minst sju på ingång i början på nästa år. 

I Vägen Vidare har alla deltagare en individuell planering. Projektet 

kommer att arbeta med två spår, Spår1 och Spår2 som utgångspunkt. 

Från start fram till nu har projektet tagit emot deltagare med behov av 

tolk vid inskrivning, Spår1. Intaget av deltagare till Spår 1 kommer 

fortsätta löpande under hela projekttiden. I januari 2018 startar Spår 2 

upp. Spår2 är för de deltagare som inte är i behov av tolk eller extra 

svenskundervisning.  

Tillsammans med projektet Möten i Mångfald kommer deltagare från 
Vägen Vidare Spår 1 genomgå en utbildning till 
Mångfaldsambassadörer i början på nästa år, det ser vi fram emot! 

 

God Jul & Gott Nytt År   

önskar 

Johanna Larsson 

Projektledare- Vägen Vidare 

Johanna.larsson@medlefors.se 

0910-575 50 

 

• Alla deltagare som går 

Vägen Vidare får ett 

individuellt schema som 

innehåller lärarledda 

lektioner, handledning 

individuellt och i grupp, 

studiebesök, praktik och 

eget arbete.   

 

• Exempel på lärarledda 

lektioner är; 

arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, 

kreativitet och mjuka 

kompetenser.  
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