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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 

 

mailto:Johanna.larsson@medlefors.se
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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.  

DELTAGARNA, UTVÄRDERING OCH BERÄTTARFESTIVALEN 

21 deltagare inskrivna på Spår 1 och alla är in full gång enligt sina 
individuella aktivitetsplaner. Många är på plats på Medlefors men vi har 
även några ute på praktik.  

Ytterligare en pusselbit är nu på plats när Klyo AB, stationerat i Östersund, 
är klara som utvärderare för Vägen Vidare. Vi har haft ett telefonmöte och i 
mitten av april har vi uppstartsmöte.  

Deltagarna från Vägen Vidare som deltagit i 
Mångfaldsambassadörsutbildningen har arbetet på med sina berättelser i 
flera veckor och avslutningen närmar sig. Fredag den 13 april mellan kl. 
13.00- 14.00 på Nordanås caféscen kommer deltagarna att framföra sina 
berättelser. Jag tycker att alla som har möjlighet att komma och lyssna ska 
göra det!  

http://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1125/ 

Hör gärna av er med era funderingar eller om ni har deltagare som kan 
vara aktuella för en start hos oss! 

Johanna Larsson 

Projektledare- Vägen Vidare 

johanna.larsson@medlefors.se 

0910-575 50 

 Delmål 4 

• Deltagarna ska öka

sin motivation att ta

egenmakt därigenom

öka sin drivkraft att

aktivt söka arbete

och/eller studier.

Bild från 

Mångfaldsambassadörernas 

genrep 

http://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1125/
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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.  

VÅR, NYA DELTAGARE OCH ÖPPET HUS 

Våren är på intågande och det är full aktivitet på Medlefors och Vägen 
Vidare.  

Platserna i Spår 1 är i dagsläget fyllda. Spår 2 fyller vi på med 
deltagare under nästa vecka då vi har ett gruppintag.  

 

På Berättarfestivalen hade vi avslutning för 
Mångfaldsambassadörsutbildningen med uppträdande och 
diplomutdelning. 

Torsdag den 3 maj har vi Öppet hus på Medlefors folkhögskola. Vägen 
Vidare kommer givetvis finnas på plats med såväl personal som 
deltagare. Bifogar inbjudan med detta nyhetsbrev. 

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar om projektet! 

Johanna Larsson - Projektledare Vägen Vidare 

                      

 

Gruppstart 3 maj 

 

3 maj kl. 10.00 har vi 

gruppintag för Spår 2. 

Detta blir sista  

gruppintaget innan 

sommaren men vi tar 

fortsatt in deltagare i  

Spår 2 löpande även  

efter den 3maj.  
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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.  

SOMMAR, NYSTART OCH ÖPPET HUS 

Plötsligt kom en tidig sommar till Skellefteå, Medlefors och 
gänget på Vägen Vidare arbetar vidare.. 

Platserna i Spår 1 är fortsatt fyllda. Vi har kö in och tar in 
deltagare allt eftersom det finns utrymme. 

Den 3 maj hade vi gruppstart för Spår 2. Åtta personer kom och 
nu har vi tio personer igång på Spår 2. Alla går inte heltid så det 
finns fortsatt plats för fler i den gruppen.  

Vi hade även Öppet hus på Medlefors den 3 maj. Alla deltagare 
och medarbetare på Vägen Vidare var självklart på plats och 
visade upp en del av det vi arbetar med. Tack alla som kom! 

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 

 

      Gruppstart i september 

 

Vi fyller inte riktigt       

Spår 2 gruppen än så 

planerar för en ny 

gruppstart i mitten på 

september.  

 

Skickar ut datum, tid    

och plats för start till 

berörda i början på       

juni. 
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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.  

FUNDAY, INSTAGRAM OCH SOMMAR 

5 juni hade vi, Funday, en gemensam aktivitetsdag för alla på 

Medlefors. Alla deltagare delades upp i lag och fick tävla 

tillsammans. Trevlig dag med god närvaro, integration och 

många skratt. 

Nu kan ni hitta Vägen Vidare på Instagram. Tillsammans med 

Medlefors andra ESF- projekt Möten i Mångfald kan ni följa oss 

under hashtaggarna #vägenvidareesf och #mötenimångfald 

Vägen Vidare och dess deltagare är i gång hela sommaren men 

för att personalen ska få semester kommer deltagarna ha ett lite 

annat schema där får testa nya aktiviteter, träffa andra 

pedagoger kombinerat med aktiviteter och pedagoger som 

funnits med på vårens schema. 

 

Jag önskar er alla en trevlig sommar! 

Johanna Larsson 

                                                         Projektledare- Vägen Vidare 

                                                                               Johanna.larsson@medlefors.se 

 

Gruppintag Spår 2 

 

Måndag 10 september 

Kl. 13.00 

Samling i receptionen 

på Medlefors 

folkhögskola 

 

Meddela Johanna 

Larsson vilka som 

kommer vid detta 

tillfälle 
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Gruppintag Spår 2 

 

Måndag 10 september 

Kl. 13.00 

Samling i receptionen 

på Medlefors 

folkhögskola 

 

Meddela Johanna 

Larsson vilka som 

kommer vid detta 

tillfälle 
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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.  

SOMMAR, HÖST, GRUPPSTART OCH NÄTVERKANDE 

Sommaren rullande på med bra aktiviteter och god närvaro. Nu 

är all ordinarie personal på plats och höstens schema är igång.  

I början på sommaren fick vi ut en del deltagare i arbete vilket 

känns väldigt kul. Detta innebär att vi har utrymme för fler 

deltagare och kör därför en gruppstart den 10 september, se 

informationsrutan till vänster.  

I slutet på juni var Vägen Vidares projektledare och 

projektsamordnare tillsammans med projektledaren i Möten i 

Mångfald till Norrbotten för nätverkande med andra projekt, 

KOMI i Piteå och Work Place Luleå. Givande möten, fick mycket 

med oss och vi ser framemot fortsatt samarbete. 

 

Hör av er för anmälan till gruppstart eller med övriga funderingar! 

 

Johanna Larsson      

    Projektledare- Vägen Vidare 

    0910- 575 50   

      Johanna.larsson@medlefors.se 

Från vänster; Nina Löfstedt 

handledare, Johanna Larsson 

projektledare, Gunilla Andersson 

handledare  

mailto:Johanna.larsson@medlefors.se
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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.  

HÖST, GRUPPSTART, NYA INTAG OCH ESF PÅ BESÖK  

Nu känns det verkligen att det är i höst i luften och verksamheten 
är i full gång som sig bör.  

Hälsa går som en röd tråd genom hela projektet men under 
september har deltagarna fått ännu lite mer hälsa i sin planering. 
Vattengympa är en träningsform där du tränar både styrka och 
kondition samtidigt som den är skonsam träningsform och passar 
de flesta. En deltagare som inte kan simma kunde tack vare 
trygghet i gruppen våga testa vattengympan, övervinna sin 
rädsla för vatten och därmed bygga på sitt självförtroende.  

Vi hade en gruppstart 10 september för Spår 2 och vi har skrivit 
in tio nya deltagare i september. Vi har ett antal vars beslut 
räcker till i slutet på oktober så vi har fortsatt utrymme att ta emot 
fler deltagare efter det. Hör av er för planering av start. 

19 september var representanter från svenska ESF-rådet på 
Medlefors för en kontroll av Vägen Vidare. De träffade 
projektledare, projektmedarbetare, deltagare i projektet och 
besökte de lokaler som vi använder. De var nöjda efter kontrollen 
så nu fortsätter vi arbeta på i samma bra anda.    

 

     Hör gärna av er med frågor och funderingar!  

Johanna Larsson  Projektledare - Vägen Vidare  0910- 575 50   

     

           LÖPANDE INTAG 

För start i Spår 2 

Kontakta Johanna 

Larsson för starttid.        

 

I Spår 1 kan vi inte  

ta emot fler före 

årsskiftet. Återkommer 

med ny information i 

början på nästa år. 
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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.  

ETT ÅR EN DAG PÅ VITBERGET OCH MÅLTIDSENHETEN  

Nu är det ett år sedan vi fick det glädjande beskedet att vi fått 
godkänt att ta projektet till genomförandefas. I dagsläget har vi 
31 personer inskrivna och 24 personer har kommit och gått. Av 
de personer som avslutat projektet har några gått tillbaka för 
fortsatt planering på kommun eller arbetsförmedlingen men även 
till praktik och arbete. Vi ser fram emot att få arbeta med Vägen 
Vidare över ett år till. 

I början på oktober var vi uppe på Vitberget för en eftermiddag 
ute i det fria. Vi provade hinderbanan, utegymmet och tog 
promenader på de olika slingorna i elljusspåret. En aktivitet i 
hälsans tecken och att hitta aktiviteter som inte behöver kosta 
något. Utegym och elljusspår finns ju på de flesta områden där 
våra deltagare bor.  

Ingegerd Wallin från måltidsenheten på Skellefteå kommun kom 
till Medlefors under förra veckan och träffade tre av våra 
deltagare som är intresserade av matlagning och arbete i kök. 
Samtliga kommer att få praktik på olika kök inom måltidenhetens 
verksamhet som kan leda till anställning. Kul tycker vi! 

Johanna Larsson -Projektledare 

0910-575 50 

         Johanna.larsson@medlefors.se 

 

     

           LÖPANDE INTAG 

För start i Spår 2 

Kontakta Johanna 

Larsson för starttid.        

 

I Spår 1 kan vi inte  

ta emot fler före 

årsskiftet. Återkommer 

med ny information i 

början på nästa år. 
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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.  

REFERENSGRUPP DELRAPPORT OCH PLANERING 

8 november fick vi äntligen till vårt första referensgrupp 2 möte. 
Morgonen inledes med frukost, information om projektet och 
syftet med mötet. Därefter tog pedagogerna Ann-Helen och Ann-
Charlott över med en interaktiv föreläsning om arbetsglädje, de 
positiva effekterna om man jobbar aktivt med arbetsglädje och 
hur vår hjärna hjälper eller stjälper oss. Ett stort tack till RTAS, 
Bemanningscenter Skellefteå kommun, Måltidsenheten 
Skellefteå kommun och Polfärskt Skellefteå-Luleå som deltog 
denna morgon och kom med bra input till oss i projektet.  

Våra utvärderare på KLYO AB har sammanställt den första 
delrapporten för projektet. Kul att läsa kommentarer från 
deltagare i projektet som intervjuats och se vad mycket vi faktiskt 
hunnit med på ett år. Nu fortsätter arbetet med de 
förbättringsområdena och utmaningar som kommit fram. Detta 
ligger till underlag när vi nu är i full gång med planeringen inför 
vårens aktiviteter. 

Tveka inte att höra av er med frågor och idéer! 

Johanna Larsson -Projektledare 

0910-575 50 

Johanna.larsson@medlefors.se 

 PAUS I INTAGET  

  Nu tar vi inte emot 

  nya deltagare i Vägen 

  Vidare förrän efter nyår. 

  Ytterligare information 

  kommer senare. 

Ann-Helen Häggrud och Ann-Charlott 

Pavval som höll i föreläsningen den 

8/11.  

jjj


	Nyhetsbrev 6 -18.pdf
	Nyhetsbrev för vägen Vidare
	sommar, höst, gruppstart och nätverkande

	Namnlös

