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Projekt som ger arbete
SOLLEFTEÅ Nu avslutas
det så kallade Tuva-projektet i Sollefteå kommun. Projektets syfte
har varit att få fler vuxna med funktionsnedsättning i arbete.
– Jag har verkligen utvecklats, säger Daniel
Sidén, en av deltagarna.
Tuva står för ”tillvaratagande av utvecklingspotential
och vilja till arbete”. Projektet inleddes i Sollefteå för
två år sedan, och har rent
konkret inneburit att vuxna
med funktionsnedsättning
har erbjudits en utbildning
till servicebiträde.
12 deltagare har gjort
praktik fyra dagar i veckan
på olika arbetsplatser. En
dag i veckan har det varit
undervisning på Reveljen.

Projektets mål har varit att

öka arbetsmöjligheterna för
målgruppen, öka arbetsgivarnas förståelse för samma
grupp och att motverka utanförskap.
För tre av deltagarna har
projektet lett till att de har

”Annars är vi en
grupp som lätt faller mellan stolarna,
det här har lett till
att det inte känns så
längre. Det är skönt
att ha ett jobb att
gå till.”
Daniel Sidén,
projektdeltagare.
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fått anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Daniel Sidén är numera
lönebidragsanställd som
kontorsvaktmästare på Sollefteå kommun.
– Jag tar för mig mycket
mer, mår bättre och är mer
social nu. Det är skönt att ha

ett jobb att gå till, säger han.
– När jag fick besked om
att jag skulle bli anställd lättade en sten från bröstet, all
oro bara flög bort.
Maja Sundelin har fått en
motsvarande anställning på
Långsele förskola.
– Jag trivs jättebra, jag gör

i princip allt och har verkligen utvecklats. Jag är mycket mer framåt i dag jämfört
med när projektet startade,
säger hon.

Övriga deltagare arbetar

vidare mot mål om lönebidragsanställningar, ett par

är inte helt säkra på vad de
vill göra ännu och ytterligare några har gått från att vara i grupper inom daglig
verksamhet till att vara placerade på företag.
– Nu blir det en fortsättning
på projektet i vilket vi ska jobba mer med information till

Att tänka som en entreprenör
KramFOrS På Ådalsskolan avslutas under torsdagen årets temavecka i
entreprenöriellt lärande. Eleverna har genom
övningar och föreläsningar fått insikter i olika aspekter på företagande.

derfjäll, vd för det sociala
företaget GF-chansen. Han
berättade bland annat om
ett företag som finns till för
de personer som har svårt
att få jobb på arbetsmarknaden och om att ta hänsyn till
sociala aspekter vid upphandlingar.

Temaveckan började i måndags med en introduktion
för årskurs ett och två av
rektor Peyman Vahedi,
medan eleverna i årskurs
tre fick träffa arbetsförmedlingen. Avgångsklasserna
fick viktiga tips inför kommande jobbsökningar. Under dagen genomfördes
dessutom ett samarbete
med Idéverkstaden som är
ett projekt för att stimulera
till entreprenörskap i längre
åldrar.

Under onsdagens jobbmäs-

Gymnasieelever på olika
program hade aktiviteter
med yngre barn inom områden typiska för elevernas
utbildningar. Naturprogrammet lät exempelvis
barnen göra olika kemiska
experiment.
– För våra elever är det
nyttigt att lära sig ta hand
om yngre och svara på
oväntade frågor, förklarar
Peyman Vahedi.
På tisdagen mötte Ådalsskolans elever Simon Mi-

sa i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunens näringslivskontor var
även allmänheten inbjuden. Dryga 30-talet företag,
huvudsakligen lokala, presenterade sin verksamhet
liksom utbildare som Mittuniversitetet, Umeå universitet och KTH.
Torsdagen avslutar temaveckan med att en teknikklass deltar i ett spel som
bygger på produktivitetsmodellen Lean, som utvecklats inom Toyota, och
där de ska tillverka olika
produkter.
Undervisningen har hela
veckan präglats av entreprenörstänkandet. Eleverna
har fått chans att skriva cv:n
till företag i skarpt läge. Detta blev förra året en succé då
ett medverkande företag inte behövde rekrytera sommarvikarier.
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arbetsgivare och andra aktörer i kommunen, säger Mia
Grundström, projektledare.
Utbildningen till servicebiträde ingår nu också i Reveljens särskilda utbildning
för vuxna så att de som vill
kan söka den i framtiden.

Målet är inte att deltagarna

ska erhålla medicinskt, omvårdande eller pedagogiskt
ansvar.
– Alla deltagare har istället fått jobba utifrån de förutsättningar de själva har,
och utifrån egna önskemål,
säger Grundström.
Även om någon deltagare
poängterar att det varit lite
rörigt emellanåt eftersom
det är första gången utbildningen anordnas i Sollefteå,
så är alla på det stora hela
mycket nöjda.
–Annars är vi en grupp
som lätt faller mellan stolarna, det här har lett till att det
inte känns så längre, säger
Daniel Sidén.
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Röstanalys
av misstänkt
höll inte
NOrdiNgrÅ Mannen
som misstänkts ha
mördat Nordingråsonen Per Häggström för
17 år sedan släpptes för
en månad sedan från
häktet. Nu har misstankarna ytterligare försvagats.
Enligt uppgifter i en artikel
i Aftonbladet har en röstanalys som genomförts inte
kunnat koppla mannen till
telefonsamtalet polisen fick
efter mordet. Per Häggström
knivmördades
utanför
Swartlings ridskola i Stockholm 1996.

Nathalie Andersson i NA 13 på Ådalsskolan visar Saga Ekdahl Söderlind och Sandra Öresten,
båda i årskurs två på Nylandsskolan, ett kemiskt experiment.
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”För våra elever är
det nyttigt att lära
sig ta hand om yngre och svara på
oväntade frågor.”
Peyman Vahedi,
rektor

Polisen har hela tiden miss-

tänkt att den person som
ringde in och larmade om
mordet från en telefonkiosk
i närheten i själva verket var
förövaren själv. Den 40-årige mannen togs in till förhör
för att lämna röstprov i november i fjol.

I artikeln uppger kammar-

Arbetsförmedlingen fanns med på onsdagens jobbmässa på
Ådalsskolan.
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åklagare Erik Wendeby att
reseförbudet och anmälningsplikten mot mannen
nu hävts och att det inom
kort tas beslut om förundersökningen ska läggas ned
eller inte.
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