
 Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

 

Postadress  Besöksadress  
Skellefteå kommun 
Trädgårdsgatan 6 
931 85, Skellefteå 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Hörnellgatan 17, vån. 3 
931 30, Skellefteå 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer Telefax Växel 
0910-73 73 61 070-236 58 55 0910-77 86 30 0910-73 50 00 

e-post  Hemsida  
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo 
 

Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp 
samverkan mellan minst två av samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior, 
den ena via e-post till maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se, den andra, som ska vara underskriven, via 
reguljär post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla 
projekt/verksamhetsbeskrivning enligt bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna 
kontakt med Maria Lindgren-Tuoma på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka 
uppgifter som ska vara med i er ansökan. 

Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare) 
Organisationens namn 

Skellefteå Kommun 

Enhet/arbetsställe 

VUX 
Firmatecknare/Chef 

Jan Midlert 

Organisationsnummer 

2120002643 
Utdelningsadress 

Laboratorgränd 5 

Postnummer 

931 85 

Postadress 

Skellefteå 
Kontaktperson 

Christina Fahlgren-Lövheim 

Kontaktpersonens telefonnummer 

0708112604 
Kontaktpersonens e-post adress 

Christina.fahlgren-lovheim@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 

0708112604 
Plusgiro 

12 68 70-5 

Bankgiro 

... 
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Projekt-/Verksamhetsbeskrivning 
Håll i – Håll ut  

Bakgrund/Problemformulering 
Elevunderlaget i vuxenutbildningen har förändrats i hög grad de senaste 10-15 åren. Från i huvudsak 
konkurrenskomplettering till de som inte gått ut gymnasiet med fullständiga betyg eller personer som 
inte har svenska som modersmål. Allt mer fokus har riktats mot elever med dyslexi eller olika 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även om stödfunktionerna ibland är i sin linda så har mycket 
förbättrats för dessa elever. Vux har även ett gott samarbete med Texas-projektet som just är inriktat på 
personer med neuropsykiatriska funktionedsättningar och/eller psykisk ohälsa. 

Vår utgångspunkt för denna funktion är de elever som inte har någon form av diagnos men ändå 
behöver stöd och stöttning för att klara och slutföra sina studier. Att hitta vägar och former för att 
strukturera, vägleda och ge möjlighet till fler av våra elever att klara studierna och inte uppleva ännu ett 
misslyckande. För att stödja eleverna i deras lärande så är vi övertygade om att det behövs någon som 
efterfrågar och ser varje elev. Just att vara sedd har visat sig vara en viktig framgångsfaktor bland annat i 
Texas arbete. Fler och fler av VUX elever som tidigare misslyckats i gymnasieskolan påbörjar idag studier 
på VUX, ofta i form av distansstudier, men orkar inte slutföra kurserna.   

Syfte 
Att skapa bättre förutsättningar för att studera genom att skapa ett studierum. Att jobba 
individcentrerat genom att undersöka och samtala om vad det är som gör att varje enskild elev inte 
orkar fullfölja sin utbildning.  Att redan när elev ansöker om att börja studera på VUX ordna med träffar 
för att erbjuda studiestöd och visa på vår miljö. Att under studiernas gång ha koll på eleverna. Lärare 
som saknar elev i sin grupp ska kunna kontakta ”ihållarfunktionen” för att efterfråga elev som uteblir. 

Mål 
• Att ha en lärare på 50 procent som både kan ge studiestöd men också vara den som efterfrågar 

elever som inte dyker upp. I uppdraget ligger även att vid behov ta kontakt med andra 
myndigheter för samverkande stöd.  

• Att minst 70 procent av de som påbörjar studier på VUX ska avsluta sina kurser. 

Målgrupp 
De som studerar på VUX med huvudfokus på unga vuxna i gruppen 20-24 år samt elever med annat 
modersmål än svenska. 

Avgränsningar och mervärde 
Vi har tidigare inte haft denna typ av verksamhet men det finns en tydlig efterfrågan från elever och 
personal. Det mervärde det skapar är dels elevernas egen tillfredsställese att lyckas med sina studier dels 
att fler elever avslutar sina studier och förhoppningsvis enklare kommer vidare till fortsatta studier eller 
egenförsörjning. 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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Genomförande och samverkan 
Verksamheten ska styras från VUX men i nära dialog med AME och Af. Den kommer att genomföras med 
personal på VUX som även har erfarenhet av att jobba på Texas. 

Samverkan kommer att ske med vägledarna på Cv och de undervisande lärarna i olika kurser internt. 
Samverkan behöver också ske med externa utbildningsanordnare där elev läser distanskurser. Vidare är 
detta en del i Dua-samarbetet och det kommunala aktivitetsansvaret varför en nära samverkan med 
AME, AMT och Af kommer att ske.  

De aktiviteter som kommer att erbjudas är att skapa bättre förutsättningar för att plugga på VUX genom 
att skapa studierum med en positiv och kreativ studiemiljö. Redan innan kursstart inbjuds elever till en 
träff för att berätta om verksamheten och det stöd som VUX kan erbjuda. I konceptet ingår att erbjuda 
kurser i studieteknik, utveckla de studiestugor som finns och ge dem en tydligare struktur samt hjälpa 
enskilda elever med struktur och mentorskap. Personal kommer även att följa upp elever som uteblir 
från sina kurser. 

Det som hindrar att målen nås är att vi misslyckas med att skapa det positiva mötet med eleven och 
motivera dessa till studierna som de påbörjat. 

Tid och aktivitetsplan 
Under hösten 2016 och hela året 2017. 

Jämställdhet 
Jämställdheten ska främjas genom att dessa frågor beaktas både i ledning och i verksamheten. Vi bör 
särskilt beakta att vi skapar studiemiljöer och verksamhet som attraherar bägge könen och elever från 
olika kulturella bakgrunder. 

Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Tillgänglighet för personer med funktionshinder skapas via olika hjälpmedel. Den fysiska miljön ska inte 
skapa några hinder. 

Mångfald 
Mångfalden kommer att främjas på ett naturligt sätt då de som studerar på VUX är en mångfald i sig. 

Uppföljning/utvärdering och resultatspridning 
Projektet ska utvärderas genom att kontinuerligt följa elevernas resultat men också i form av kvalitativa 
intervjuer. Ansvarig för utvärderingen är VUX men utförare kan komma att vara någon annan, 
exempelvis lärarstuderande. 

Resultaten kommer att dokumenteras och spridas i olika nätverk och till samarbetsparterna. 

Implementering 
Om verksamheten fungerar bra och ger önskvärt resultat så bör verksamheten bli en ordinarie del av 
den stödverksamhet som finns inom vuxenutbildningen. 

  

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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Kostnader och finansiering 
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp för 
respektive år och totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller aktiviteten ska 
tas upp, redan befintliga kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i nedanstående tabell. 

De summerande fälten i tabellen beräknas automatiskt med hjälp av s.k. formler. 
För att uppdatera de summerande fälten i Microsoft Office Word, markerar du samtliga celler och trycker 
på funktionstangenten; F9. 

Egna medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Samtliga  
(lokaler och ledningsresurs 2016 och 2017, från 
2018 egenfinansiering) 

100 000 100 000 400 000 
 

600 000 

Ansökta medel 
Resurser  År 2016 År 2017 År 2018 S:a 2016–2018 
Personal 175 000 350 000     0 
Lokal       0 
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader) 80 000      0 
Ev. utvärderingskostnader  50 000 

 
    0 

Summa kostnader 255 000   400 000    0    0 
Intäkter (exkl. bidrag från samordningsförbund)       0 
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)    0    0    0    0 

Underskrifter 
Namn 

 
Namnförtydligande 

Jan Midlert 
Organisation 

Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun 
Datum 

2016-05-13 
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