ANSÖKAN om projektmedel
Västerbergslagens Samordningsförbund
Att: Lena Rosén
c/o Ludvika kommun
771 82 Ludvika
Sökande:
Grengebygden Ek Förening/Grengehuset i Grangärde i samverkan med
Arbetsförmedlingen i Ludvika - Projekt ”Plantskola”
Bakgrund
Grengebygden Ekonomisk Förening/Grengehuset i Grangärde har i flera år tagit emot
praktikanter från Arbetsförmedlingen.
Sedan mitten av maj månad 2013 har föreningen varit praktikanordnare för två personer med
utländsk bakgrund som läser SFI och behöver språkträning samt få möjlighet att bättre
integreras i det svenska samhället.
Prova-på-praktiken går ut på praktisk träning på svenska språket, socialisering och
arbetsträning.
Syftet är att dessa personer ska få en uppfattning hur det fungerar i det svenska samhället och
på en arbetsplats samt höja deras självförtroende och självkänsla samt inte minst i en trygg
miljö få möjligheter att växa som person.
Handledare har varit Alf Karlsson tillsammans med föreningens ordförande och
verksamhetsledare Marianne Gottfridsdotter Nåhem. Alf hade under den tiden och fram till
mitten av november 2013 haft en Fas3 placering i föreningen. Fr o m detta datum har Alf nu
en anställning i föreningen. (Vilket vi är stolta över att ha åstadkommit)
Praktikanternas arbetsuppgifter har bestått av vaktmästarsysslor i allmänhet såsom t.ex
målning utomhus och inomhus, gräsklippning/trädgårdsarbete, städ- och husarbete. De har
varit med vid inköp av olika saker, haft kontakter med hantverkare, besökt
avfallsanläggningar, fått guidning i bygden samt träffat husets besökare och boende.
Merkostnadsersättning har utgått från Arbetsförmedlingen Praktikanterna har själva åkt buss
mellan Ludvika och Grangärde. Föreningen har stått för busskostnader med 500 kr per person
och månad. Närvaroredovisning har gjorts och stämts av månadsvis.
Resultat hittills
Vi kan se en mycket stor förändring när det gäller både språket och en ökad självkänsla hos de
som fått denna chans till praktik. Nu vågar de prata med olika personer och själva ta kontakt.
De har också blivit mer självständiga och kan hitta egna arbetsuppgifter. De har sökt jobb och
törs själva ringa och ta kontakt. Alf Karlsson har varit mycket engagerad och ett stort stöd för
praktikanterna.
Vi är nu inne i vår andra ”plantskole- prova-på-period” och vi kan se att denna omgång ger
ännu bättre utveckling för praktikanterna.
Utifrån de erfarenheter vi skaffat oss i steg 1 som beskrivits ovan vill vi nu utveckla
verksamheten ytterligare och gå vidare till nästa steg enl nedan.

Steg 2 - Genomförande framöver under 2014.
Med utgångspunkt från de erfarenheter vi skaffat oss har vi tillsammans med Paula Rabenius
och Ulrika Persson från Arbetsförmedlingen i Ludvika diskuterat att fortsätta plantskolan där
vi i föreningen regelbundet tar emot två till tre personer från gruppen som tillhör etableringen
(lag 2010:197)
Målgruppen består av arbetssökande inom etableringen som saknar eller har begränsad
erfarenhet av svenskt arbetsliv och har behov av mer stöd på en arbetsplats än vad som ges
vid en vanlig praktik. Syftet med arbetsträning kan vara att arbetssökanden får möjlighet till
yrkeslivserfarenhet som ska leda till att stärka individens chanser att få ett arbete.
Praktikperioden är 3 månader med möjlighet till en förlängning av ytterligare 3 månader.
Maximal praktiktid är 6 månader per person.
Om personen läser SFI i kombination blir praktiken 2 dagar i veckan (oftast onsdag och
fredag). Om personen slutfört SFI blir praktiken 5 dagar per vecka.
Föreningen vill gärna fortsätta projektet och har anställt Alf Karlsson med FSAS-stöd från
Arbetsförmedlingen fr o m den 18/11 2013.
Att Alf Karlsson finns kvar hos oss är en förutsättning för att kunna genomföra
plantskoleprojektet. Som en del i hans ordinarie arbetsuppgifter ingår att vara en slags
”fixarnisse” som kan hyras för enklare arbetsuppgifter såsom målning, snöskottning,
gräsklippning, enklare snickeriarbeten, mm. Han kommer också att vara handledare för
kommande prova-på-praktikanter vilket gör att dessa ibland kan få följa med ut på jobb.
Praktikanterna får därigenom mycket varierande arbetsuppgifter, vilket ger dem en bredare
erfarenhet och en omvärldskunskap.
För att ytterligare stärka och motivera målgruppen till att fortsätta att skaffa praktik, i stället
för att gå hemma, vill vi genomföra 2-3 studiebesök per månad.
Studiebesöken kan vara inriktade på företag och verksamheter som är villiga att ta emot oss
och som är lämpliga och passar för respektive person. Föreningens verksamhetsledare, som
har ett mycket stort nätverk, kommer att ha huvudansvaret för kontakterna inför
studiebesöken.
En annan mycket viktig effekt av praktiken är att praktikanterna integreras naturligt i bygden.
Arbetsförmedlingen har lovat att förse föreningen kontinuerligt med 2 – 3 personer i ett
rullande schema i 3-månadersperioder.
Vår vision och målsättning:
Vår målsättning är att personerna ska klara av att gå igenom C-nivån på SFI när deras
praktikperiod är slut. De ska också med stöd av studiebesöken ha fått ett bättre underlag till en
handlingsplan och därigenom få hjälp att lotsas till rätt utbildning. Med andra ord ”ha mera i
sitt kunskapsbagage” som kan leda till arbete genom en bredare erfarenhet, högre självkänsla
och en bättre omvärldskunskap.
Det ligger också i föreningens vision att på olika sätt vara ett möjligheternas hus i
Grangärdebygden.
Tidsplan:
Tidsplan för projektets genomförande: mars månad 2014 – december 2014.

Fortsättning:
Efter projekttidens slut tror vi att vi har fått tillräcklig erfarenhet och så bra nätverk att vi kan
implementera ”Plantskolan” i vår verksamhet utan extra resurser från Samordningsförbundet.
Kostnadsplan: för 10 månader.
Busskort till 2 - 3st praktikanter
580kr x 2 personer per månad i 10 månader
11.500 kr
Reseersättning för bil till Alf vid studiebesök
3.000 kr
Telefonkostnader
500 kr
Lön till Alf Karlsson arbetsledning, studiebesök, social träning ca 5 tim/vecka
=2.600 kr per månad inkl soc avg
26.000 kr
Lön till Marianne Nåhem för planering, ekonomi, administration ca 3 tim/vecka
=1.800 kr per månad inkl soc avg
18.000 kr
Arbetskläder och skor för 4 -6 personer
4.000 kr
Förtäring vid studiebesök och övrigt
1.000 kr
Totalt

64.000 kr

I dag står föreningen för busskort samt tillhandahåller lämpliga kläder och skor eftersom
personerna i praktiken saknar både utrustning och medel.
Rapportering och utvärdering
Regelbunden rapport kommer att lämnas till Finsam under projektets gång tillsammans med
rekvisition av medel.
En utvärdering kommer att göras av Arbetsförmedlingen och Grengehuset per 31/12 2014.
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