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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.  

DELTAGARLÄGET, SPRIDNINGSKONFERENS OCH LAJVA 

KOMPETENSER  

Vi har nu haft de sista intagen av nya deltagare i projektet. I dagsläget 

har vi 18 deltagare inskrivna varav majoriteteten kommer att fortsätta 

december ut.    

17 september hade Vägen Vidare sin spridningskonferens 

tillsammans med ESF-projektet Möten i Mångfald här på Medlefors 

folkhögskolan. Vi hade 55 deltagare på konferensen och bland dem 

fanns samverkanspartners till båda projekten, deltagare från Vägen 

Vidare och övriga intressenter.  

Deltagarna på Vägen Vidare Lajvade kompetenser under Vägen 

Vidares del av konferensen, en aktivitet i projektet där deltagare får 

stöd att identifiera sina kompetenser med hjälp av praktiska övningar. 

Innan konferensen förberedde sig deltagarna med stöd av 

pedagogen Hanna på vad de skulle göra. De områden som de skulle 

ansvara för var gästerna och lokalen. En fick dessutom det 

övergripande ansvaret att hålla ihop gruppen. På bilden ser ni en del 

av utsmyckningen som lokalansvariga gjorde. Någon dag innan konferensen valdes även en 

pausgympaansvarig. Efter konferensen fick deltagarna själva, enligt metoden Lajva kompetenser, 

reflektera över sin egen och andras insats med stöd av Hanna. Spännande och nervöst men 

sammanfattningsvis blev det en mycket bra dag för både projektmedarbetare och deltagare. Hoppas 

att ni som besökte konferensen hade lika kul som vi hade! 

Vill ni veta mer om Lajva kompetenser eller något annat i projektet så tveka inte att höra av er! 

Johanna Larsson – Projektledare Vägen Vidare                                                                                    

johanna.larsson@medlefors.se 0910-57550 

   Vägen Vidares metodbok 

   På spridningskonferensen  

   presenterades Vägen Vidares 

   metodbok som beskriver den   

   metod vi arbetat fram under  

   projekttiden. Se  

   bilaga till detta nyhetsbrev. 
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