Plug In 2.0
De senaste åren har drygt 14 % av Sveriges grundskoleelever saknat
gymnasiebehörighet och har därför inte kommit in på något nationellt program i
gymnasieskolan.
Dessutom har hela 25 % av Sveriges gymnasieungdomar inte fullföljt sin utbildning på
fyra år och de flesta av dessa har blivit så kallade avhoppare.
Forskning visar att runt hälften av avhopparna hamnar i utanförskap och aldrig
kommer in på arbetsmarknaden.
Siffrorna i Skåne varierar givetvis från kommun till kommun, men totalt har Skåne
större utmaningar än riksgenomsnittet.
Att det går att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete inom detta område bevisas
av de goda resultat som i vårt län, sedan våren 2015, uppnåtts inom ramen för det
ESF-finansierade projektet Plug In 2.0 där Kommunförbundet Skåne samlar de
skånska kommuner som medverkar. Sammanlagt är nu åtta svenska regioner med
och Sveriges Kommuner och Landsting fungerar som sammanhållande kraft på det
nationella planet.
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Plug In 2.0 i Skåne
Plug In 2.0 är en treårig satsning och vi är alltså nu inne på år 2. Projektet är inriktat
mot ungdomar i åldern 15-24 år.
Effektmålet är att - bland deltagande ungdomar i projektet - markant öka andelen
som blir behöriga för ett nationellt gymnasieprogram samt att öka andelen bland
dem som redan är inskrivna på ett gymnasieprogram att erhålla gymnasieexamen.
Projektet vänder sig till tre målgrupper:
Unga kvinnor och män i den aktuella åldersgruppen, som riskerar att inte
fullfölja sina studier
Unga kvinnor och män som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA),
det vill säga ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och
som heller inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 		
gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning.
Nyanlända unga kvinnor och män mellan 15 och 24 år, med behov av stöd för att
uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasie examen.
I projektet finns ett mycket tydligt fokus på jämställdhet, icke-diskriminering och
tillgänglihet. Bland annat arbetar man i kommunerna med att bryta könsmönster som
påverkar risken för tdiga skolavbrott.
Målet är att, när projektet är avslutat, ska minst 85 % av den bedrivna verksamheten
finnas i de deltagande kommunernas ordinarie verksamhet.
De skånska kommuner som finns med i projektet är: Bromölla, Burlöv, Klippan,
Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg och Vellinge.
Utvecklingsarbetet bedrivs på både nationell, regional och - inte minst - lokal nivå.
Dessutom finns en transnationell del, School to Work (S2W), där minst en av de åtta
skånska kommunerna har utbyte med ett annat EU-land.
Alla Skånes 33 kommuner kommer under det kommande året att få ta del av de
deltagande kommunernas erfarenheter.

Kontakt - Plug In 2.0
Har du frågor eller synpunkter får du gärna kontakta
projektledare Mats Ingelström på:
Telefon 0728-85 48 35
E-post: mats.ingelstrom@kfsk.se

