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Extra stöd
ska stoppa
skolavhopp
KRAMFORS

Kramfors kommun har
sedan årsskiftet tagit ett
par steg utöver vad lagen
kräver i uppföljningsansvar för ungdomar som
hoppar av gymnasiet. I
höst handlar det om ett
30-tal ungdomar i åldern
16–20 år som ska få extra
hjälp och stöd.
– Alla tjänar på att förhindra att unga hamnar
i ett utanförskap, säger
Mikael Wiklund, rektor
för introduktionsprogrammet vid Ådalsskolan.

Under våren debatterades
kommunernas olika sätt att
jobba med det kommunala
uppföljningsansvaret mot
unga. Det handlar om den
grupp som hoppat av eller
inte ens börjat på gymnasiet.
Lagen säger egentligen bara
att ungdomarna ska få information om olika möjligheter, något många kommuner
också nöjt sig med.
Från januari har Kramfors
kommun valt en annan väg,
genom att lägga till ytterligare insatser där en ungdomscoach och studie- och yrkesvägledare har nyckelroller.
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Bostaden, ekonomin och tryggheten.
Det hänger liksom ihop.
Ådalsskolan.
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– Först scannar vi av vilka
de här ungdomarna är, varför de har hoppat av och vad
de har för planer med sitt liv.
Sedan håller vi träffar med
dem, kartlägger intressen,
berättar om deras rättigheter och skyldigheter, säger
Mikael Wiklund.
Man kommer sedan fram

till olika tänkbara vägar att
gå vidare. Meningen är att
ingen ska behöva gå hemma sysslolös. Vid den första omgången i vintras började ett 50-tal ungdomar,
alla har nu kopplats till någon form av aktivitet som
anställning, kommunala
projekt eller studier eller
är inskrivna hos arbetsförmedlingen. För gymnasiestudier är förstås Ådalsskolan ett alternativ, men om
det finns lämpliga utbildningar i andra kommuner

får ungdomarna också tips
om detta.
– Det kan visserligen bli
en extra kostnad för kommunen, men vi sätter ungdomarna främst.

Ska du köpa hus och behöver låna pengar? Är du och din familj rätt försäkrade?
Funderar du på ditt sparande inför pensionen?
För oss hänger de här frågorna ihop. I Härnösand, Kramfors och Sollefteå
är vi 70 medarbetare som hjälper dig med allt som rör din bostad, din ekonomi
och din trygghet. Vårt bonussystem Guldkund gör också att du tjänar på att
samla dina bank- och försäkringstjänster hos oss.
Eftersom vi ägs av våra kunder kan vi ägna all tid åt dig och din familj.
Det är kanske därför vi har Sveriges mest nöjda bankkunder och också blivit
utsedda till Årets bank. Dessutom hamnar vår fastighetsförmedling i topp vad
gäller kundnöjdhet.* Välkommen till oss för personlig rådgivning.
*Enligt Svenskt Kvalitetsindex och tidningen Privata affärer 2011.

Nytt för terminen är att en

yrkesorienterande kurs lagts
till på gymnasieskolans introduktionsprogram, programmet för de elever som
ännu inte skaffat sig gymnasiebehörighet. På olika sätt
läggs då upp en plan för den
fortsatta vägen in i vuxenlivet.
– Vi vill höja motivationen, samtidigt som allt är frivilligt, för att begränsa antalet avhopp, säger Wiklund.
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Lokala nyheter i
din telefon
■ Läs tidningen direkt i din mobiltelefon:
m.allehanda.se • SMS:a MOBIL till 72006 och
spara länk som bokmärke.

