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Hur ökar vi behörigheten till
gymnasiet?
Region Gävleborg/SKL

En femtedel av länets elever i årskurs 9 är inte behöriga till nationellt program på
gymnasiet. Plug Ins verksamhet har visat sig framgångsrikt. Kan vi göra liknande insatser
tidigare i grundskolan? Var med och diskutera hur en sådan satsning borde se ut.

Ung i Gävleborg: Framgångsfaktorer
för det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret är lagstadgat i alla kommuner – men hur får vi en riktigt bra verksamhet? Ta del av Gävles framgångsrika arbete och dela egna erfarenheter.

Gävle kommun
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SI - samverkansinlärning
Högskolan i Gävle
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Plug In 2.0: Nyfikna på mer?
Hudiksvall/Gävle/HUFB
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Plug In 2.0: Samverkan med
näringslivet
Sandvikens kommun
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Ung i Gävleborg: Vad är social
hållbarhet i projekt?
Region Gävleborg
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Plug In 2.0: Fysisk hälsa som framgångsfaktor!
Sandvikens kommun

8

Vad är och vad gör Samordningsförbund Gävleborg?
Samordningsförbund Gävleborg
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Ungdomar som lämnar samhällsvård
och deras övergång till vuxenlivet
Högskolan i Gävle
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Sociala investeringar
SKL/Region Gävleborg
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Studie- och yrkesvägledning i
preventivt syfte
Region Gävleborg

SI, samverkansinlärning, är en akademisk stödmodell som syftar till att minska avhopp,
stärka måluppfyllelse och främja breddad rekrytering. Lär mer om modellen här.
Under förmiddagen har ni hört om Plug In och dess framgångsfaktorer. Vi diskuterar
gärna nyfiket vidare tillsammans med er vid detta bord.
Plug In i Sandviken har använt näringslivet som verktyg för att skapa möjlighet för
individen att växa samtidigt som företagen ges möjlighet att gynna samhället. Detta
har gjorts genom praktik i olika former. Vilka vinster ser vi? Hur får man företag
engagerade i målgruppen?
Med utgångspunkt från projektet Ung i Gävleborg fördjupar vi oss i och problematiserar
begreppet social hållbarhet. Vilka bärande principer ser vi bidrar till en hållbar
utveckling för våra deltagare? Hur mycket är vi beredda att satsa för att möta individen
utifrån dess egna villkor och förutsättningar?
En av de största gemensamma faktorerna hos de ungdomar som vi har jobbat med är
att de inte är fysiskt aktiva. I Sandviken har vi jobbat med den fysiska hälsan vilket har
varit en framgångsfaktor. Varför pratar vi bara om ungdomars psykiska ohälsa och inte
den fysiska - och hur hänger de ihop?
Presentation av samordningsförbundets uppdrag och roll (syfte, mål, pågående insatser
m.m.) Diskutera med oss: Hur kan vi som parter, verksamheter, verksamhetsföreträdare
kan dra nytta av samordningsförbundet som plattform för samverkan?
Presentation av pågående forkning: Hur ser ungdomarnas förväntningar på livet ut
efter utskrivning från samhällsvård. Hur ser de på sina livschanser på kortare och längre
sikt? Hur förhåller sig dessa förväntningar till tidigare studier som pekar på stor
sårbarhet inom många livsområden?
Vad är sociala investeringar? Vad händer nationellt på området? Vilka erfarenheter av
denna typ av arbete finns i Gävleborgs län idag? Vilka behov och förutsättningar för
denna typ av arbete finns i länet idag? Finns idéer till sociala investeringar som skulle
kunna startas i länet?
Studie- och yrkesvägledning är enligt de Allmänna råden hela skolans ansvar. Arbetet
bör löpa som en röd tråd genom hela skolsystemet. Hur ger vi unga all den kompetens
och kunskap som krävs för att kunna göra väl underbyggda val av studier och arbete i
framtiden?

12

En lyckad lokal samverkan - DUA Gävle Ta del av hur Gävle organiserat sitt DUA-arbete. Utifrån ett komplext uppdrag har
kommun och Arbetsförmedling byggt en framgångsrik organisation för att koordinera
Gävle kommun
arbetet och skapa en god samverkan. Hur förhindrar vi stuprör lokalt, regionalt och
nationellt?
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SPRINT-gymnasiet Gävle
Gävle kommun
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Vad vill vi med mötesplats social
hållbarhet?
Region Gävleborg
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Vad gör vi nu?
Region Gävleborg
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Unga i regional utveckling
Region Gävleborg
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Ämne uppkommer under dagen

18

Ämne uppkommer under dagen
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Ämne uppkommer under dagen
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Ämne uppkommer under dagen

Endast ett fåtal nyanlända mellan 16-20 år tar gymnasiexamen. Hur ökar vi andelen som
kommer in på nationella program/vuxenutbildning och tar examen eller studiebevis? Hur
minskar vi antalet avhopp? Ta del av Gävles satsning Sprintgymnasiet för att veta mer.
Delta i utvecklingen av mötesplatsen! Med dagens konferens startas Regional
Mötesplats Social Hållbarhet: en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling i sociala hållbarhetsfrågor. Vad vill ni att mötesplatsen ska vara/ska göra? Kom
med era tankar, idéer och synpunkter – så att vi tillsammans kan skapa mötesplatsen.
Efter en dag med presentationer om nuläge, om erfarenheter och kunskaper om unga
som är i eller riskerar utanförskap: vad gör vi nu? Hur går vi vidare från dagen? Vad tar du
med dig? Vilket blir ditt nästa steg? Vi reflekterar över dagen gemensamt, formulerar vad
vi själva tar med oss och hur vi kan gå vidare för sig och tillsammans.
Region Gävleborg hade i somras unga rådgivare anställda. Rådgivarna har tagit fram ett
antal råd till politiker inom regional utveckling. Diskutera med oss och resonera om ert
eget arbete: På vilket sätt arbetar ni med ett gott bemötande? Har ni idéer om hur vi kan
förklara svåra och komplexa saker bättre? Hur ger ni rum för ungas röster i er vardag och
på er arbetsplats?

