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Mellansteget erbjuder dig ett år mellan gymnasiet och 
vuxen- och arbetslivet. Vi riktar oss till ungdomar som 
har behov av individuellt stöd för att hitta rätt till öppna 
arbetsmarknaden eller daglig verksamhet enligt LSS. 
Mellansteget bygger på ett nära samarbete mellan 
individen och deras myndighetskontakter.

För vem?
För dig upp till 25-år som avslutat gymnasiesärskolans 
nationella program i år eller tidigare.

Vad är Mellansteget?
Mellansteget är ett förberedande år inför vuxen- och 
arbetsliv.

Vad gör vi?
Mellansteget kombinerar teori med praktik. Vid tre 
tillfällen är det praktik, däremellan återsamlas vi på 
Mellansteget.

Varför Mellansteget?
Du får i Mellansteget möjlighet att lära dig mer om dig 
själv. Det kan handla om vad du vill, vad du kan och 
vilket stöd du behöver. Du får också lära dig om olika 
rättigheter och skyldigheter i samhället. Om du vill kan 
Mellansteget ge dig en chans till personlig utveckling 
som förbereder dig inför din framtid.

Vad händer sedan?
Alla deltagare får en muntlig och skriftlig 
sammanställning av året i Mellansteget. Den presenteras 
under ett samtal med deltagaren och anvisande 
myndighet m.fl. Utifrån detta bedöms deltagaren tillhöra 
den öppna arbetsmarknaden eller rekommenderas att 
ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. 
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1, 2 och 3

Mellansteget  
kombinerar praktik  
med teori. Vid tre  
tillfällen går delta-
garna ut på praktik 
däremellan är det 
teoriperioder. 
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Så här ser ett år ut i Mellansteget:

Teori 1: 8 veckor

Vi jobbar med hela livet: arbetsliv, intressen/fritid, 
hälsa, familj/vänner, boende och ekonomi.
Vi använder oss av ledorden: VILL-GÖRA-VARA
Här väljer du praktikplats utifrån dina önskemål och 
intressen.

Praktik 1: 10 veckor

Du är på din praktikplats 4 dagar/vecka och 
återsamlas på Mellansteget den 5:e dagen.
Din kontaktperson gör ett praktikbesök/vecka för att 
stötta dig och din handledare.
Efter varje praktikavslut får du ett omdöme.

Teori 2: 2 veckor

Framtidsplaneringen börjar genom ett 
halvårssamtal

Praktik 2: 10 veckor

Här startas den andra praktikperioden.

Teori 3: 1 vecka

Här utvärderar du praktiken och planerar inför 
nästa praktikperiod.

Praktik 3: 10 veckor

I slutet av praktikperioden har vi ett 
avslutningssamtal. Här planeras framtiden.
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Mellansteget

Vi som jobbar på Mellansteget är:

Camilla Lindström-Labba
Projektledare
16 20 22, 070-611 11 18
camilla.lindstrom-labba@umea.se

Love Sundlöf
Projektmedarbetare
16 20 39, 070-394 41 48
love.sundlof@umea.se

Mellanstegets adress:

Mellansteget/Fridhemsgymnasiet
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

www.umea.se/mellansteget

Ansökan

Du ansöker genom Ungdomstorgets 
introduktionsprogram, för mer information se
www.ungdomstorget.nu

Samarbete

Mellansteget är en samverkan mellan 
Ungdomstorget, socialtjänsten i Umeå kommun, 
Umeå gymnasieförvaltning, Försäkringskassan
samt Arbetsförmedlingen. 

Organisation

Mellansteget är ett projekt som styrs av
Ungdomstorgets styrgrupp.

TRYCKERIET Sikeå–Umeå ab


