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Enskilda träffar 

Under introduktionen träffar någon av teamets medlemmar projektdeltagaren enskilt för 

att skapa en relation och tillsammans utforska projektdeltagarens situation, mål, 

intressen, kompetenser, behov, förutsättningar med mera.  

Exempel på vad de enskilda träffarna kan innehålla: 

- Utforskande delar: Utforskar projektdeltagarens mål, intressen, situation, 

kompetenser, resurser, förutsättningar, behov, nätverk med mera. 

- Vägledning: Fördjupning i vilka möjligheter som finns, till exempel vilka 

yrken/studier som finns och som kan vara tänkbara Detta kan göras till exempel 

med hjälp av yrkeskort, sökningar på internet, Arbetsförmedlingens hemsida, 

samtal med arbetsgivare/utbildningsanordnare och studiebesök. 

- Information: Information om till exempel olika samhällsinstanser, 

arbetsmarknaden, vilken hjälp och stöd som finns att få. 

- Planering: Tillsammans görs en planering som kontinuerligt revideras. 

 

I de flesta fall fortsätter de individuella träffarna efter att de inledande träffarna 

genomförts, och då utifrån projektdeltagarens situation och behov. Under 2021 har 

projektet, med anledning av Covid-19, ställt om till att huvudsakligen ha träffar på distans, 

med fysiska träffar där det är nödvändigt. Mellan träffarna arbetar projektdeltagaren med 

överenskomna aktiviteter för att öka delaktigheten och självständigheten. Efter att 

planeringen har klarlagts och inriktningen har fastställts, påbörjas arbetet med att 

ackvirera arbetsplats, alternativt söka studieplats. Innan praktik/studier påbörjas 

arrangeras ett studiebesök för att ge både projektdeltagaren och 

arbetsgivare/utbildningsanordnare möjlighet att träffa varandra och samtala om 

förutsättningarna. 

 

Gruppträffar 

Gruppträffarna utgår dels från gruppens önskningar och behov och dels från 

teman/ämnen som projektet bedömer vara till nytta för projektdeltagarna för att 

förbereda dem inför arbete/studier. För de intag som har haft gruppträffar så har 

utvärdering i form av GSRS genomförts regelbundet.  På den sista gruppträffen görs en 

större utvärdering. 

 

Exempel på vad gruppträffarna kan innehålla:  

- Egenmakt: Föreläsning och diskussion kring egenmakt. 

- Bra att veta om arbetslivet: Rättigheter, skyldigheter, jämställdhet, diskriminering, 

anställningsformer, fackförening, a-kassa, hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen. 

- Vardagslivet, livet och arbetslivet: Hur man får livet och arbetslivet att gå ihop. 
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- Besök av gästföreläsare: Gästföreläsare kan vara till exempel en arbetsgivare, en 

person i chefsposition, Vuxenutbildningscentrum, Missbruksmottagningen, 

Centrum mot våld i nära relationer, Budget och skuldrådgivningen.  

 

För intag 1 och 2 har gruppträffarna genomförts med en frekvens om 1 gruppträff/vecka, 

2 timmar/gång, under cirka 10 veckor. 

För intag 3 genomfördes inga gruppträffar, utan endast individuella träffar. 

För intag 4 har gruppträffarna genomförts med en frekvens om 3-4 gruppträffar/vecka, 2 

timmar/gång, under 4 veckor. 

För intag 5 har gruppträffarna genomförts med en frekvens om 2-4 gruppträffar/vecka, 2 

timmar/gång under 4 veckor. 

För intag 6 har gruppträffarna genomförts med en frekvens om 3 gruppträffar/vecka, 2 

timmar/gång kombinerat med 1 enskild träff/vecka under totalt 4,5 veckor. 

För intag 7 har gruppträffarna genomförts med en frekvens om 3 gruppträffar/vecka, 2 

timmar/gång kombinerat med 1 enskild träff/vecka under drygt 4 veckor. 

 

 

Övriga aktiviteter 

Varje projektdeltagare erbjuds utöver ovanstående, möjligheten att delta på föreläsningar 

inom Arbetsmarknadsenheterna (dessa har dock hittills varit inställda under 2021 på 

grund av Covid-19), friskvård, träningsintervjuer, stöd i att upprätta/revidera 

ansökningshandlingar, och studiebesök hos arbetsgivare/utbildningsanordnare med mera. 

 


