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Ungdomsslussen

Vill du bestämma över din egen framtid?

Entrén

Kommunala Aktivitetsansvaret

Ungdomsslussen omfattar idag en rad olika aktiviteter som riktar sig till
dig som är arbetslös och mellan 15 och 24 år.

Enligt skollagen ska din hemkommun hålla sig informerad om vilken
sysselsättning kommunens ungdomar befinner sig i.

Verksamheten inom Ungdomsslussen innebär att du ska påbörja ett
förändringsarbete för att utveckla dig själv som person. Målet är sedan att
komma ut på praktik, utbildning eller arbete.

Det gäller dig som är över 16 år och har klarat av grundskolan, men
som ännu inte fyllt 20 år. Kommunen ska också kunna erbjuda dig
individuella åtgärder (Skollagen kapitel 1 § 18). Det kallas ”Kommunala
aktivitetsansvaret” (KAA).

Ungdomsslussens personal har ett nära samarbete med en rad
samarbetspartners som föräldrar, skolförvaltningen, socialtjänsten,
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.
Du startar i Ungdomsslussen genom möten med personal i Entrén.
Där finns representanter från Ungdomsslussen, Mottagningsteamet
och Kommunala Aktivitetsansvaret. Tillsammans med dig gör vi en
kartläggning och en handlingsplan. Därefter går du antingen vidare till
någon av Ungdomsslussens verksamheter eller slussas till andra insatser
utifrån dina behov.

Det är Falu kommuns arbetsmarknadsenhet som arbetar med KAA. Du
som inte studerar eller jobbar, ska få möjlighet till någon form av aktivitet.
Vi utgår från din livssituation för att stödja dig i att jobba med förändring
för att du ska kunna leva ett självständigt liv.
Vi har ett samarbete med gymnasieskolan. Du kan vara inskriven i skolan
och göra vissa delar av dagen eller veckan hos oss på Ungdomsslussen.
Där jobbar vi med studier, 7tjugo och praktik.

Jobb/Praktik Unga

Unga Till Arbete

En av Ungdomsslussens aktiviteter är praktik på en arbetsplats. Du kan
även kombinera praktiken med andra aktiviteter, t.ex Unga till arbete,
jobbsökaraktivitet eller studier.

En av verksamheterna inom Ungdomsslussen är idag ESF-projektet
Unga till arbete. Projektet är nationellt och finansieras av Europeiska
Socialfonden.

Vid behov kan du få arbetsträning och på så sätt få en mjuk ingång till
arbetsmarknaden. Här ges också stöd för dig ute på arbetsplatsen.

Syftet med Unga till arbete är att stödja din framtidsplanering och utveckla
olika metoder för att hitta jobb eller komma vidare i studier. Du deltar i
daglig gruppverksamhet men får också individuellt stöd av handledare för
att sätta mål och jobba med dig själv.

Om du får praktik och provar på något yrke som passar dig, hjälper vi
dig också att hitta rätt bland olika studieformer. Vi har ett nära samarbete
med Vuxenutbildningen.
Du som är mellan 16 och 18 år (fyllt 16 år före vecka 25 och inte fyllt 19
år före vecka 33) har möjlighet att söka sommarjobb i kommunen under
tre veckor. Sommarjobben är förlagda till tre veckor under sommaren och
omfattar max 120 timmar.
Sommarskolan erbjuder extrahjälp till dig som går i högstadiet eller IMspråk i Falun. Det är till för dig som behöver en extra knuff för att nå dina
betygsmål.

För att uppnå detta arbetar vi med Klippans 7tjugo material.
Du får stöd att:
• Planera din framtid
• Träna din förmåga att lösa problem
• Göra en personlig handlingsplan
• Stärka ditt självförtroende
• Tänka i nya banor
• Använda kreativa arbetsmetoder
Våra aktiviteter omfattar praktik, studiebesök, friskvård, studievägledning,
samhällsinformation och individuella samtal.

