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Nr.10 / 2019 

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. 

VÄGEN VIDARE ÖNSKAR ALLA EN GOD JUL GOTT NYTT ÅR 

Tiden går fort när man har roligt, 2019 går mot sitt slut och de flesta deltagarna på Vägen Vidare 

avslutas i årsskiftet. Januari 2020 är sista månaden på genomförandefasen i projektet vilket betyder 

att vi närmar oss avslutningsfasen där vi ska utvärdera och knyta ihop säcken med en slutrapport. 

Innan dess lite julledighet och avrundning med deltagare i januari.   

Gunilla, Nina och Johanna önskar er alla en god jul, gott nytt år och så ses vi nästa år igen! 
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Nr.9 / 2019 

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.  

STUDIEBESÖK 

Studiebesök är en viktig del i Vägen Vidare och oftast besöker vi ett 

företag i vecka men nu i november kände vi att det var dags att åka 

iväg med gruppen på dag fylld med spännande studiebesök.  

Onsdag 13 november tog hela Vägen Vidaregänget en buss från 

Medlefors folkhögskola klockan 9.30 och sedan satte det av mot första 

stoppet för dagen, Snidex, ett företag som arbetar med 

fönstertillverkning i Burträsk. På Snidex möttes vi upp av Magnus 

Berglund, konstruktör, som berättade om företaget och visade oss de 

olika stegen i tillverkningen av ett fönster. En paus för en god lunch på 

Edelviks folhögskola hann vi med innan vi åkte vidare till Ljusvattnet 

och LRS Industri AB som tillverkar stallinredningar. Maria Nyström, 

platschef och försäljare, mötte upp oss och visade oss runt samtidigt 

som hon berättade mer om företaget. Vi avrundade dagen på 

Renbergsvattnets lantbruk där Mikael Olofsson, lantbrukare och 

delägare, mötte upp oss. Vi fick träffa alla djuren på gården och veta 

vad de gör och vad som krävs för att arbeta på ett lantbruk. Som en 

röd tråd från föregående studiebesök fick även vi även se en del av de 

arbeten som LRS tillverkat på plats i ladugården. När vi var åter på 

Medlefors kring 15.30 var det med ett glatt Vägen Vidaregäng fyllda  

med nya upplevelser, kunskaper och intryck som hoppade ur bussen. Ett extra tack denna månad till Magnus, 

Maria och Mikael som tog sig tid att ta emot oss!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   Om ni vill veta mer om projektet, kontakta mig! 

                   Johanna Larsson Projektledare  Johanna.larsson@medlefors.se 

 Bilder från studiebesöken 
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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.  

SPRÅKCAFÉ OCH HANDLEDNING  

I Spår 1 arbetar vi ständigt med olika sätt att arbeta med det svenska 

språket för att närma sig arbetsmarknaden. Eftersom Medlefors är en 

plats för alla oavsett ålder och bakgrunder finns många tillfällen till 

spännande och lärorika möten. Under oktober har deltagarna i Spår 1 

anordnat en form av språkcafé där de bakade fikabröd och bjöd in en 

seniorgrupp till fika och samtal. Det blev en eftermiddag med många 

samtal, skratt och mycket värme. Redan någon dag efter detta tillfälle 

så meddelade seniorgruppen att de vill bjuda tillbaka så fler tillfällen 

med språkcafé kommer att äga rum inom kort. 

  

Vi är nu inne i sista kvartalet med deltagare i 

projektet. Under projektet har vi haft löpande intag 

och därmed är vi vana att ha deltagare inne som är i 

olika faser men nu är tiden för alla deltagarna på väg mot ett avslut 

och en väg vidare. En känsla av vemod har kommit till oss 

medarbetar i projektet och handledarna som följer deltagarna från 

första dagen i projektet till sista. Fokus nu är att alla ska ha en 

givande sista tid i projektet och ha en bra och tydlig planering för vad 

som händer efter projekttiden.  

Hör gärna av er till mig med frågor rörande projektet!  

                                                  Johanna Larsson - Projektledare Vägen Vidare 

                                                  0910 – 570 50 

                                                                    Johanna.larsson@medlefors.se  

   Handledarna 

   som möter deltagarna 

   ger vägledning och 

   kunskap, uppmuntrar 

   vidgar perspektiv, 

   följer upp och  

   ställer krav. 
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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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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, NYTT INTAG OCH SPRIDNINGSKONFERENS 

Slutet på juni och sommaren är här. Under sommarmånaderna är 

hälsa och arbetsliv i fokus på Vägen Vidare. Vi passar på att nyttja 

den fina utomhusmiljö vi har runt Medlefors folkhögskola till många av 

de aktiviteter vi har.  

Tre deltagare som avslutades i maj gick vidare till 

visstidsanställningar varav två med möjlighet till fortsättning även 

efter sommaren så vi håller tummarna för dem!   

Vi är strax inne på sista halvåret med deltagare i projektet och 

planerar därför ett sista intag den 26 augusti. Meddela mig innan vilka 

som kommer så vi kan göra en bra planering för dessa.  

Kom ihåg att anmäla er till spridningskonferensen för Vägen Vidare 

som äger rum den 17 september på Medlefors folkhögskola.  

 

Önskar er alla en fin sommar!  

Johanna Larsson  

    Projektledare Vägen Vidare 

                                                   0910 – 570 50 

        Johanna.larsson@medlefos.se  

    Sista intaget Spår 2 

    Måndag 26 augusti kl.13.00  

    Samling i reception på 

    Medlefors folkhögskola. 

    Meddela vilka som kommer  

    till start. 

       

 

 
 

 

Sommaraktiviteter på Vägen Vidare 
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Nr.5 / 2019 

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.  

AKTIVITETER, NYA INTAG OCH PLANERING  

Så var vi i mitten på maj och projektet rullar på med aktiviteter 

schemalagda på skolan och handledning i kombination med 

aktiviteter som studiebesök, jobbskuggning och praktik hos olika 

arbetsgivare. 

På aktiviteten Hälsa och motivation varvas teori och praktik. 

Deltagarna får testa en mängd olika fysiska aktiviteter exempelvis 

vattentabata, yoga, dans, cirkelträning och aktivitetspromenader för 

att alla ska kunna hitta något som passar just dem. De har även haft 

teori med innehåll som motivation, mål, näringslära och muskelhälsa.  

13 maj hade vi intag på Spår 2. Vi har fortfarande möjlighet att ta 

emot nya deltagare någon vecka till så hör av er för planering av start 

så snart som möjligt. 

Planering för höstens aktiviteter är i full gång så hör av er om ni har 

funderingar eller idéer! 

 

Johanna Larsson  

Projektledare Vägen Vidare 

0910 – 570 50 

    Johanna.larsson@medlefos.se  

    Spridningskonferens 17/9                   

    17 september har Vägen 

    Vidare tillsammans med  

    projektet Möten i Mångfald 

    gemensam  

    spridningskonferens. 

    Boka in datumet redan nu. 

    Inbjudan med fullständigt 

    program kommer senare.      

         

       

 

  Deltagare på Vägen Vidares 

aktivitet Hälsa och motivation testar 

padel 
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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.  

NYA INTAG, IMPLEMENTERING OCH 

SPRIDNINGSKONFERENS  

Mitten på april, solen skiner i skrivande stund och en påsk med 
några extra dagar ledig framför oss. Vägen Vidare tuffar på och 
vi har inte så många tillfällen för nya intag kvar så hör av er 
redan nu om ni har någon som ni vill ska hinna ta del på 
projektet. Vi har kvar platser på båda spåren.  

12 april var vår utvärderare Jane Magnusson från KLYO AB på 
plats för att hålla i en implementerings workshop med syfte att 
tillvarata projektets resultat. Med på denna dag var 
projektmedarbetare samt representanter från våra 
samverkansparter där vi fick lyfta projektet Vägen Vidares 
framgångsfaktorer och hur vi ska arbeta vidare med dem under 
och efter projekttiden.   

Påminner även denna månad om spridningskonferensen vi har 
17 september, se bilaga till nyhetsbrevet.  

Hör av er om ni har funderingar eller idéer, glad påsk! 

Johanna Larsson      

                                                          Projektledare- Vägen Vidare 

                                                          0910- 575 50  

                                                                                Johanna.larsson@medlefors.se 

    Nytt intag 13 maj                   

    Kl. 13.00 för Spår 2. Meddela  

    Johanna Larsson vilka som  

    kommer vid detta tillfälle.  

    Intag till Spår 1 sker löpande         

    så kontakta Johanna Larsson               

    för planering av start.  
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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.  

AVSLUT, NYSTART, UTVÄRDERING OCH 

SPRIDNINGSKONFERENS  

Mars 2019 är månad då vi har många i projektet som slutar och 
därmed många nya som börjar. Alla nya deltagare är på plats och 
i full gång med aktiviteterna på Vägen Vidare. Sex av nio som 
slutar i projektet i mars är i praktik eller arbetsträning vid avslut.  

Våra utvärderare från KLYO AB är på plats på Medlefors vid 
flertalet tillfällen under mars månad för att träffa våra deltagare i 
deltagande observationer och fokusgrupper. De kommer även 
genomföra intervjuer med projektmedarbetare. I maj kommer de 
att presentera resultat av detta och mycket mer i en delrapport 2.  

Boka redan nu in 17 september i era kalendrar. Då kommer 
Vägen Vidare tillsammans med projektet Möten i mångfald 
genomföra sin spridningskonferens på Medlefors folkhögskola. 
Mer information om detta kommer inom kort.  

Hör av er om ni har funderingar eller idéer!  

Johanna Larsson      

    Projektledare- Vägen Vidare 

    0910- 575 50  

                                                                                Johanna.larsson@medlefors.se 

 

    Nya intag 

    Nytt intag för spår 2 planeras  

    i början på maj. Mer  

    information kommer i nästa  

    nyhetsbrev  

    Intag till Spår 1 sker löpande         

    så kontakta Johanna Larsson               

    för planering av start.  

       

 

 

Gunilla Andersson, Nina Löfstedt 

och Johanna Larsson 
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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.  

SOLEN, KROPPEN OCH PLATSER KVAR  

Slutet på februari och solen har börjat leta sig in genom fönstren. 
Efter en januari då vi hade en del sjukdom i gruppen så är nu alla 
på plats på Medlefors eller praktikplats. Vi har fler och fler 
aktiviteter ute i takt med att vädret bjuder på mer inbjudande 
temperaturer.   

I februari har kroppen varit ett fokusområde för deltagarna. De 
har behandlat ämnen som kroppen och hjärnan, dess anatomi, 
hur den påverkas av stress och hur man kan hjälpa den att hitta 
strategier att möta och motarbeta negativ stress. De har arbetat 
med kroppsspråket där de praktiskt fått gestalta och tolka olika 
situationer.   

Det finns fortfarande platser kvar till vårt gruppintag 11 mars, se 
informationsrutan till vänster. Vi har även platser på Spår 1 så 
kontakta oss för förslag på startdatum.  

 

Johanna Larsson      

Projektledare- Vägen Vidare 

    0910- 575 50  

                                                                                Johanna.larsson@medlefors.se 

 

     Nytt intag Spår 2 

     Måndag 11 mars  

     Kl. 13.00  

     Vi samlas vid receptionen 

     på Medlefors folkhögskola 

     Meddela Johanna Larsson  

     vilka som kommer till start 

       

 

 

Gunilla Andersson, Nina Löfstedt 

och Johanna Larsson 
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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.  

NYTT ÅR, NYA INTAG OCH PLANERING  

Snart en månad in på nya året och verksamheten är i full gång 
såväl på Medlefors som ute på våra praktikplatser. Vill ni visa hur 
ni arbetar på er arbetsplats eller har ni idéer på intressanta 
studiebesök? Skicka gärna tips till oss! 

I mitten på mars planerar vi för ett nytt intag i Spår 2, se 
informationsrutan till vänster. Meddela mig innan vilka som ska 
börja. Om ni har önskemål om start i Spår 1 eller annat 
startdatum för Spår 2 hör av er så tittar vi på alternativa datum 
för start.  

17 januari hade vi en dag med projektutveckling för Vägen Vidare 
där projektsamordnare, projektledare och projektmedarbetare 
deltog. Fokus denna dag var på de utmaningar vi har och hur vi 
ska arbeta vidare med det under 2019. Vi lyfte även det som 
fungerar bra och som vi ska arbeta mer med. Fullspäckad och 
bra dag med ett engagerat projektgäng!  

 

Johanna Larsson      

    Projektledare- Vägen Vidare 

    0910- 575 50  

                                                                                Johanna.larsson@medlefors.se 

 

     Nytt intag Spår 2 

     Måndag 11 mars  

     Kl. 13.00  

     Vi samlas vid receptionen 

     på Medlefors folkhögskola 

     Meddela Johanna Larsson  

     vilka som kommer till start 

       

 

 

Gunilla Andersson, Nina Löfstedt 

och Johanna Larsson 

mailto:Johanna.larsson@medlefors.se

