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Målgrupp

• Ungdomar, folkbokförda i Köpings kommun mellan (19) 20-24 år.

• Sakna gymnasieexamen.

• Remiss via Försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen.



Syfte

Projektet fokuserar på att identifiera arbetsmetoder och insatser som möjliggör 
att fler ungdomar i Köping motiveras till att studera med målet att etablera sig på 
arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning. 

Tillsammans är vi med och bidrar till framtidens kompetensförsörjning och ger 
Köpings ungdomar bättre förutsättningar för att lyckas på arbetsmarknaden.



Aktivitetsschema

Måndag – Fredag 

10.00 – 15.00

• Studiestöd 

• Studie- och 

yrkesvägledning

• Studieteknik 

• Livsbehov 

- Ekonomi 

• Hälsa

- Utegym

- ”Prova på” sporter 

- Badhushallen 

• Arbetsmarknadskunskap  

• Studiebesök

- Företag 

- Föreningsliv 

• Praktik

• 7TJUGO

Syfte: Kontinuitet och möjlighet till heltidssysselsättning 



Kartlägger 

livsbehov

Tid

Ungcenter

Ordinarie verksamhet

Ungdomens 

kompetenser

Kartlägger 

sysselsättningsbehov

#KlarFramtid Köping

Utökade resurser och aktiviteter



Resultat

Antal deltagare som tagit del av #KF Köping: 37 

Inskrivna idag: 25 
Män: 19
Kvinnor: 6

Antal studerande idag: 24 av 25 

(varav 3 stycken inväntar start)

Avslut: 12

Reguljära studier: 5

Jobb: 3

UC: 3

Sjukskriven: 1

SFI Engelska 

grund

Matematik 

grund

Svenska/svenska 

som andraspråk 

grund

Gymnasiekurser Folkhögskolan Arbetsmarknads-

utbildning

xxxx x xx

A

B xx xxx xxxxx

C xx x xxxxx

D xx x

Antal:   4            2               5                      10                     4 1 2

Några individer läser 

mer än en kurs



Hur driver man ett fungerande 
projekt under en pandemi?

• Ställa om, istället för att ställa in.

• Anpassa.

• Hålla sig till grundplanen.



Tre deltagare berättar



Hur kan man bemöta unga vuxna 
som är rädda?

• Våga prata om det.

• Fokusera på målet.

• Exempel från verksamheten. 



Kan en pandemi rentav göra det 
lättare att jobba utifrån ett 

lösningsfokuserat arbetssätt?

• Tillgänglighet.

• Se möjligheterna, tänk nytt!



Hur skulle din drömutbildning vara 
enligt dig? Där nästan inga elever vill 

avsluta sin studier?

10 orsaker till avhopp
Mindre grupper för de som 

behöver mer stöd.

Lägga fokus på det 

man har svårt för. 

Inte bli lovad att man ska klara det, 

jag kämpade men klarade ändå inte. 

Kombinera teori med praktik

Jobba med självmående

Personliga mentorstider



Utmaningar

• Anpassningar utifrån Covid-19

- Digitala möjligheter och förutsättningar

- Fler aktiviteter utomhus

- Mindre gruppaktiviteter

- Anpassningar av lokaler



Avslutningsvis..

• Deltagarna är kompetenta och har resurs 

• Deltagarna har goda skäl för sitt handlande

• Deltagarna vill att något ska bli annorlunda som ett resultat av att träffa oss



Tack för att du lyssnat! 

Har du frågor eller är nyfiken på projektet? 
Hör gärna av dig!

Viktoria Johansson Nima Bigdely
Coach Coach
Viktoria.johansson@koping.se Nima.bigdely@koping.se
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