Trelleborg
”Genom rätt
förhållningssätt och bemötande har man nått fram till
eleverna. Samtalen utanför
skolan, i replokal och på
gymmet, har lett till en
förbättrad relation mellan
lärare och elever.”
Linda Almgren, projektledare
Kommunförbundet Skåne

Plug In Trelleborg – Back on track
Ett individualiserat och breddat skolutbud
I Trelleborgs Plug In-verkstad, som genomförts inom
introduktionsprogrammen på kommunens gymnasieskola,
skapades en modell som individualiserade och breddade
det vanliga skolutbudet för att bättre kunna möta elevernas
individuella behov. Utöver stöd och anpassning av
studierna så fick eleverna också tillgång till aktiviteter inom
hälsa och träning samt musik. Projektet anordnade också
möten mellan elever och arbetstagare inom olika
yrkesområden. Arbetet tog utgångspunkt i djupintervjuer
med eleverna och deras vårdnadshavare.
Projektet fångade upp elever som riskerade att falla
mellan stolarna
Projektet utformades utifrån en medvetenhet om att det
fanns elever som hade behov av stöd men som riskerade att
falla mellan stolarna i skolan. Projektet ville fånga upp dessa
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elever och hitta lösningar som underlättade vägen tillbaka
till en fungerande skolgång. Elever med behov av extra
insatser identifierades av lärare i samråd med projektet.
Närvaron följdes upp och återkopplades i en personlig
dialog med eleverna. Detta gav, enligt projektledare Jonas
Lovén, stora effekter med små medel. Han berättar vidare
om arbetet:
- Om elevers motivation eller ork sjönk ringde vi och
skickade dagliga sms för att uppmuntra. Vidare erbjöd vi att
hämta dem med bil på morgonen alternativt möta upp dem
vid busshållplatsen. När de väl var i skolan kunde vi erbjuda
individuella anpassningar i studiemiljön samt minska deras
schema eller ta bort ämnen. Vi kunde också ge dem en extra
skjuts framåt genom att Plug In-personal satt med på
lektioner som stöd, förhörde läxor eller gav
sammanfattningar.
En ärlig vilja att förstå och möta elevernas behov
För att ta reda på vad varje elev behövde så intervjuades
de tillsammans med sin vårdnadshavare i inledningen av
projektet. I dialogen med eleverna var ambitionen att nå
konsensus kring behov och att ansvarsfördela
ansträngningen - skolan ställer upp med nya metoder och
anpassar sig om eleven samtidigt är beredd att satsa. Jonas
betonar att det krävs tid och en god relation för att få en
fungerande dialog.
- Ställer man frågan till eleverna så får man ofta ett bra svar.
Men man kanske inte får det bästa svaret med en gång. De
måste ha tilltro till den som ställer den. Vi har nått fram
till eleverna genom förhållningssättet och bemötandet samt
genom att vara flexibla och ge dem ett helt individuellt
schema.
En framgångsfaktor i projektet var enligt Jonas att det fanns
en öppenhet och prestigelöshet inom det berörda
arbetslaget.
- Mycket av det som framkom i intervjuerna krävde att var
och en av de enskilda lärarna på skolan gjorde förändringar i
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sitt eget arbetssätt. De var alla med på att testa nya
lösningar. I det här arbetslaget var det högt i tak och de var
öppna för att utsätta sig själva för prövning.
Samverkan med andra aktörer breddade de erbjudna
insatserna
Utifrån de behov och önskemål som framkom i
intervjuerna med eleverna tog projektet också kontakt med
aktörer utanför skolan, som kunde erbjuda aktiviteter.
Eleverna fick bland annat möjlighet att gå till ett gym och
att spela musik i replokaler. Projektet bjöd via kommunens
navigatorcentrum också in arbetstagare inom olika yrken till
skolan. De intervjuades om vardagen i yrket och vad som
krävs för att få ett sådant arbete. Enligt Jonas Lovén fanns
en vilja att bidra från kommunen och andra verksamheter
i närheten, vilket gjorde det lätt att upprätta samarbeten.
Genom att projektet kom med tydliga förfrågningar till de
andra aktörerna blev samarbetet också relativt enkelt och
okomplicerat.

- De metoder som har utvecklats genom Plug in behöver
implementeras hela vägen. Oavsett om eleverna går på
introduktionsprogram, nationellt program eller är inskrivna
i det kommunala aktivitetsansvaret så är det fortfarande
samma nycklar som avgör: Relationskompetensen och
lyhördheten för de ungas behov.

Diskussioner pågår - kommunen vill ta ett samlat grepp
kring målgruppen
Nu när projektet är avslutat finns delar av verksamheten
kvar på skolan. Exempelvis intervjuas alla elever när de
börjar på introduktionsprogrammen. Den sammanhållande
och drivande funktionen som funnits i projektet saknas
dock i nuläget. På den politiska nivån i kommunen
pågår diskussioner om hur arbetet ska fortsätta i framtiden.
Ambitionen är att, utifrån erfarenheterna från Plug In, ta
ett samlat grepp kring unga som riskerar att inte slutföra
gymnasiestudierna. Magnus Wikström, dåvarande
verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen,
sammanfattar behoven.
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