1 (3)
Datum

Dnr

2011-06-27

Nyhetsbrev juni 2011:2

Nyhetsbrev juni 2011:2
Temagruppen Unga i arbetslivet har skickat in en skrivelse till departementet där vi
föreslår att mätmodellen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) ska bli ett
ordinarie mått som följs upp reguljärt. Vi förslår också att statistik ska finnas
tillgängligt på kommunal och regional nivå för kommuner/regioner och
myndigheter. Statistiken kan bli en del av underlagen för de regionala
prioriteringarna inom Europeiska Socialfonden.
Just nu har enkäter skickats till ungdomsprojekt och till utvärderare av
ungdomsprojekt för att fånga metoder, erfarenheter och resultat. Vi har under
våren besökt 30 projekt och träffat fler än så.
Ett flertal rapporter finns nu i engelsk översättning.
Beställ rapporter kostnadsfritt på www.temaunga.se

Fyra nya publikationer
Det lönar sig En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential.
En samlad analys av vinsterna med samlade insatser för över 500 unga långt från arbete.
Finns på svenska och engelska.
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Kontakta Magnus Björkström om du vill veta mer.
2011 års analys av Unga som varken arbetar eller studerar.
I spåren av den ekonomiska krisen Under 2011 presenterar Temagruppen
ytterligare analyser på området, bland annat utifrån nya siffror som gäller år 2009.
Gruppen unga som varken arbetade eller studerade ökade med över 20 procent mellan
uppföljningen 2010 och 2011. Skriften finns på hemsidan. Den första rapporten Unga
som varken arbetar eller studerar finns nu på engelska. Vi går nu vidare i Temagruppen
Unga i arbetslivet med fler analyser. Vill du veta mer kontakta Oscar Svensson.
I praktiken sänker vi trösklarna. En skrift om meningsfull praktik
I en enkät svarade i stort sett alla ungdomsprojekt att de använder sig av praktik som
metod. Temagruppen Unga i arbetslivet har nu genomfört en enkät till arbetsgivare som
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tillhandahåller praktik till ESF-projekt och intervjuat arbetsledare. Dessutom har vi
intervjuat projektledare och unga om praktik. I vår skrift kan du läsa om vikten av
förberedelse, dokumenterat lärande och tydliga mål i arbetet med praktik. Publicering i
juli. Kontakta Lidija Kolouh om du vill veta mer.
En studie av både de statligt och de kommunalt finansierade
sommarjobben 2010
Satsningarna inom kommun och från Arbetsförmedlingen ledde till 80 000 jobb. Läs vad
som är framgångsfaktorerna och hur Uppsala och Malmö jobbar med sommar och
feriejobb som strategier i deras ungdomsarbete. Publicering i sommar.

Kommande publikationer
Unga med funktionsnedsättning Temagruppen Unga i arbetslivet gör en analys av
hur det går för unga med olika typer av nedsatt arbetsförmåga – pga. sjukdom eller
funktionsnedsättning. Just nu besöker vi också projekt som arbetar med unga med olika
typer av funktionsnedsättningar. Gör ni ett bra arbete, eller vet du någon som gör det?
Kontakta gärna oss! Kontakta Lidija Kolouh för att få veta mer.
Avhopp från gymnasiet Just nu pågår en undersökning riktad till unga som hoppat av
en yrkesutbildning. Vi vill ta reda på varför. Vi vill också lyfta de projekt som har bra
metoder för att motverka avhopp. Vill du vara med och bidra? Har ni en bra metod eller
vet du någon som arbetar klokt? Kontakta Lidija Kolouh för att få veta mer.
Friskvård Just nu besöker vi projekt för att få veta mer om hur de jobbar med friskvård.
Om du vill dela med dig av dina erfarenheter kontakta oss! Kontakta Lidija Kolouh för att
få veta mer.
Coachning I höst kommer en skrift kring coachning. Varför är det så populärt? Hur sker
bra coachning? Hur upplever unga det? Erfarenheter från forskning, projekt och unga
deltagare. Kontakta Susanne Zander för att få veta mer.
Implementering Vad, hur och när övergår projekt till ordinarie verksamhet? I december
presenterar Temagruppen Unga i arbetslivet viktiga faktorer för att projektverksamhet ska
implementeras. Kontakta Magnus Björkström för att få veta mer.
Var du kan träffa oss inom kort
Temagruppen Unga i arbetslivet kommer att finnas på Almedalen – vi har onsdagen den
6e juli ett dialogcafé i hamnen mellan 15.30 och 18.30. Kom med och fixa
ungdomsarbetslösheten! Vi finns vid hamnplan. kom förbi onsdag 6 juli mellan
15.30 – 18.30 . www.temaunga.se/PDF/inbjudan_webb.pdf
15.40 – 16.10 Så många unga varken arbetar eller studerar
16.20 – 16.50 Förebygg ungdomsarbetslösheten redan i skolan
17.00 – 17.30 Praktik mot ungdomsarbetslöshet, funkar det?
17.40 – 18.10 Tusen nya vägar till arbete för unga
18.00 – 18.30 Vem skulle våga satsa på de unga?
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Och litet info
SKL har nu lagt upp en sida på ungdomstemat
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/ungdomspolitik
Nationella nätverket Navigatorcentrum har en spridningskonferens i oktober
Pdf-inbjudan

…OCH MER KOMMER UNDER ÅRET! HÅLL KOLL PÅ
WWW.TEMAUNGA.SE FÖR ATT SE VAR OCH NÄR DU KAN TRÄFFA OSS.

Jag hoppas vi ses och hörs!
Susanne Zander
coordinator
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