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FAMN är ett metodprojekt med deltagaren i centrum

2019-10-03

Målgrupp – nyanlända 15 – 24 år med PUT/TUT

 ESF projekt för nationella aktörer – ”systerprojekt” SKL – ImProve

 Utgångspunkt i behov av hållbara metoder för att möta unga nyanlända 
Uppmärksammat av Samordnaren för unga som varken studerar eller arbetar 

 Projektägare är Folkbildningsrådet med central projektledning

 Samverkan med sex folkhögskolor som formar var sitt delprojekt – Dalslands, Eslövs, 
Hagabergs, Marieborgs, Strömbäcks och Västerås folkhögskolor

 Projektet arbetar på nationell, regional och lokal nivå

 Projektet FAMN omsätter cirka 50 miljoner SEK – ESF bidrag cirka 22 miljoner SEK 
medfinansieringen består av lärarnas insatser inte deltagarnas olika stöd



FAMNs huvuduppgifter 

under 2019- 2021

Rekrytera

Inkludera

Etablera

Sprida

2019-10-03



FAMN

A r e n a  f ö r  m e t o d u t v e c k l i n g  m e d  n y a n l ä n d a

FAMNs fyra mål

Delmål 1
Rekrytera, informera

Samverkansplattformar

Utveckla metoder och 
modeller för att rekrytera 

unga nyanlända

Delmål 2
Allm kurs grund/gy

SMF/Etablering

Utveckla metoder och 
modeller för att inkludera 

unga nyanlända i 
undervisningen

Delmål 3
Praktik och arbete

Samverkansplattformar

Utveckla metoder och 
modeller för att unga 
nyanlända etableras i 
vidare studier, arbete

Delmål 4
Spridning av resultat 



Rekrytera och informera om folkhögskolans möjligheter 
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 Samverkansplattformar med lokala och regionala aktörer

 Språkintroduktionen, komvux, arbetsförmedlingen, socialförvaltningar, DUA 

överenskommelser

 Information och kunskap om folkhögskolan – t ex  Allmän kurs grund- och 

gymnasienivå, SMF, Etableringskurs

 Ta hänsyn till att många i målgruppen är män samtidigt som flera unga nyanlända 

kvinnor varken arbetar eller studerar

 Ökad andel nyanlända 15-24 år – 7 deltagare per termin och skola



Inkludera deltagaren i undervisningen
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 Ökad delaktighet i upplägget av studierna – individuella digitala studieplaner

 Stöd till deltagaren och förbättra svenska språket – hemspråk, extra svenska, stärka 

svenskan i andra ämnen mm

 Ökad måluppfyllelse för deltagarna – bättre studieresultat

 Lärarna upplever att de utvecklat sitt arbetssätt för att möta de unga nyanländas behov



Etablera i vidare studier eller arbete

2019-10-03

 Samverkansplattformar med regionala och lokala aktörer

 Lokala och regionala arbetsgivare

 Arbetsförmedlingen

 Andra projekt för nyanlända, ideell sektor – föreningar, studieförbund

 Ökade kontakter för språkpraktik, praktik och sommarjobb

 Starta yrkesutbildningar inom bristyrkesområden

 Starkt stöd till deltagarna med en utvecklad studie- och yrkesvägledning 



Sprida resultat

2019-10-03

 Kommunikationsplan för extern och intern information 

 Lokal, regional och nationell nivå under projektets gång

 Kommuner - skola och vuxenutbildning, arbetsförmedlingar, arbetsgivare

 Folkbildningsrådets webb och nyhetsbrev

 Referensgrupp centralt – DUA, Arbetsförmedlingen, SKL, MUCF, RIO, OFI och 

Skolverket

 Lokala/regionala referensgrupper

Metodmaterial vid projektslut  



Utvärdering, kontinuerlig kompetensutveckling och 
hållbarhet
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 Extern utvärderare – Veta 

 Under projektet pågående utvärdering med lärseminarier för delprojekten

 Fallstudier, intervjuer

 Kvalitetsmodell som tas om termin för termin med utgångspunkt i de fyra delmålen: 

Var är vi?, Vart ska vi?, Hur gör vi? och Hur blev det?

 Arbetet styrs av en förändringsteori för deltagare, verksamhetens utveckling 

och strategisk nivå

 Garantera att arbetet i projektet leder fram till fortsatt utveckling efter projektslut 



Utmaningar
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 Antal asylsökande/ensamkommande/anhöriginvandring 

 Arbetsförmedlingens omorganisation

 Gymnasielagen

 Språkintroduktionen

 Osäkerhet vad som gäller vid övergångar mellan utbildningsanordnare

 Folkhögskolan som utbildningsform okänd hos målgruppen

 Trots allt - termin 1: 84 deltagare (28 kvinnor)  termin 2: 100 deltagare (30 kvinnor)



Folkhögskolans styrkor
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— Fria upplägg och alternativ utbildningsform

— Finns över hela landet

— Folkhögskolans roll i närsamhället

— Belagd vana och skicklighet att möta korttidsutbildade

— Arbetsmarknadsuppdrag och projekt



FAMN på Eslövs folkhögskola:
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— Två delprojektledare med olika ansvarsområden.

— I nuläget 15 deltagare.

— Varierande studiebakgrund bland deltagare – men de flesta studerar på grundnivå.

— Skolan har tidigare varit med i Folkhögskolespåret.

— Etablerat samarbete med bland andra Arbetsförmedling och kommun.



Utmaningar och möjligheter:
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— Gymnasielagen

— Rekrytera kvinnliga deltagare

— Språknivå hos deltagarna

— Samverkan med Arbetsförmedlingen

— Skapa yrkesinriktning på grundkurs

— Stärka det språkutvecklande arbetet bland alla pedagoger

— Hitta nya samverkansparter

— Sprida kunskap om folkhögskolans som ett naturligt 
alternativ för målgruppen

— Ökade lärarresurser för målgruppen

— Ökade lärarresurser och extra svenska för målgruppen



Tack för oss!

Lisa Winqvist och Ulf Wallin

Delprojektledare respektive Senior Advisor

Eslövs folkhögskola  Folkbildningsrådet

l.winqvist@eslovsfhsk.se ulf.wallin@folkbildningsradet.se
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