Lund
”Handlingsplan och
rutinbeskrivning av
arbetet med KAA har
uppdaterats och
samverkan mellan
aktörer i kommunen har
ökat i stor utsträckning.”
Linda Almgren, projektledare
Kommunförbundet Skåne

Ett helhetsgrepp för att
motverka studieavbrott
Lunds Plug In-verkstad har tagit ett helhetsgrepp för
att ge rätt stöd i rätt tid till unga som har avbrutit eller
riskerar att avbryta gymnasiestudierna. I kommunen
fanns sedan innan ComUng, en one-stop-shop för
ungdomar i behov av insatser från olika aktörer, såsom
Arbetsförmedling, socialtjänst, skola och fritid. Genom
projektet har verksamheten på ComUng, som erbjuder
allt från matlagning och träning till studievägledning
och möten med arbetsförmedlare, nått fler
ungdomar som har behov av insatser. Det konkreta
arbetet i projektet har fokuserat på att utveckla det
uppsökande och relationsskapande arbetet inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och att stärka
samarbetet mellan gymnasieskolorna och ComUng
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så att elever tidigt kan få del av relevanta stödinsatser.
Plug In-deltagarna i Lund finns både på gymnasiets
individuella program och inom KAA.
Tid för relationsbyggande
Arbetet tog avstamp i en medvetenhet om att
KAA-verksamheten behövde utvecklas för att nå och
hjälpa alla ungdomar. Genom Plug In fick KAAverksamheten ett större fokus på relationsbyggande.
Enhetschef Ingela Arheden berättar:
- Problemet var att vi inte hann ta kontakt med alla.
Och en del ungdomar behövde också mycket tid och
hjälp, och det hade vi inte utrymme till.
KAA-verksamheten behövde både mer resurser och nya
tankar och idéer.
Förebyggande arbete i fokus
Det förebyggande arbetet för att behålla eleverna på
gymnasiet sågs som en naturlig del av en satsning på
KAA. Därför utvecklades samverkan mellan ComUng
och gymnasieskolorna. Samverkansmöten hölls med
SYV från de olika skolorna och rutiner för hur
skolorna ska agera när en elev riskerar att avbryta
studierna utvecklades. Därigenom skulle ComUng och
det kommunala aktivitetsansvaret kopplas in innan
ett studieavbrott var faktum. För att få samverkan att
fungera har det varit viktigt att både visa på studie- och
yrkesvägledarnas roll för den här målgruppen och att
tydliggöra hur ComUng kan bistå i arbetet. En särskild
utmaning har varit inkludering av de fristående
gymnasieskolorna, där det fortfarande återstår arbete
för att nå en fungerande samverkan.
På kommunens IM-program anställdes också en
fritidsledare och en studie- och yrkesvägledare. Medan
fritidsledaren jobbade för att eleverna skulle ha en
meningsfull fritid så innebar
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studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter
exempelvis att väcka elever på morgonen, sitta med på
lektioner eller följa med till kurator eller andra möten,
allt utifrån elevernas behov. Studie- och
yrkesvägledaren fungerande också som länken till
ComUng och fritidsaktiviteterna där.
Under projektet har också bredare frågor väckts om
hur kommunen i högre grad kan erbjuda utbildning
som passar alla elever oavsett behov, exempelvis genom
att låta verksamheten på ComUng ingå i en studieplan
för elever på individuella programmen eller genom att
inkludera vuxenutbildning och folkhögskolor bland de
möjligheter som erbjuds ungdomarna.
Bygger vidare på befintliga strukturer och
verksamheter
Arbetet i Plug In underlättades av att satsningen kunde
kopplas in på redan befintliga strukturer i
kommunen. Genom den lokala överenskommelsen
(LÖK) om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Lunds kommun för att minska ungas arbetslöshet,
fanns ett forum där frågor om utveckling av
verksamheterna kunde hanteras och gemensamma
lösningar identifieras. På ComUng fanns redan insatser
för målgruppen och dessutom en lokal som kunde
användas för ytterligare insatser. Utöver dessa
strukturer så är de enskilda personerna jätteviktiga för
genomförandet. Ingela Arheden beskriver:

noggrann när man utser projektteamet.
När en stor del av arbetet hänger på en enskild person
innebär det samtidigt en utmaning när den personen
slutar. Då gäller det att ha strukturer att falla tillbaka
på och att hitta en lämplig ersättare.
Samverkan och lärande stärker arbetet
För att lyckas med den här typen av satsningar betonar
Ingela att det är viktigt att skapa relationer både inom
kommunen och utanför, för att bygga samverkan och
lära av andra. Plug In har gett stora möjligheter att få
input från andra kommuner.
- Jag tycker inte man ska tveka att hoppa på såna
här projekt, även om det kan vara avskräckande med
mycket administration. Det är värdefullt att vara del i
ett större sammanhang och få del av både resurser och
lärdomar från andra.

- Vi har haft en jättedrivande projektledare. Det har
varit avgörande. I såna här projekt gäller det att vara
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Läs mer om projektet på kfsk.se/plugin

