
Seminariedagar 2017  
• Bemötande och Lösningsfokus
• Funktionsnedsättningar och Hjälpmedel
• Välja om/välja nytt



”Att aldrig ha påbörjat eller 
ha avbrutit en gymnasie- 
utbildning är den faktor som 
tydligast påverkar risken att i 
framtiden varken arbeta  
eller studera.”
Källa:  
Utbildningsdepartementet 2015, Vägar framåt – 
strategi för unga som varken arbetar eller studerar.
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Kontakt
Länsprojektledare
Charlotta Larspers
charlotta.larspers@vkl.se

Förbundssamordnare
Linda Anderfjäll
linda.anderfjall@koping.se 
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Program under 2017
Plats och dagordning meddelas separat.  
Se även www.samordningvm.se   
 
3 februari - Arboga 
Bemötande och Lösningsfokus
Heldag kring bemötande och lösningsfokuserat  
förhållningssätt och hur vi jobbar för vänskap 
och goda relationer i stället för ”mot mobbning”. 
Skolkurator Jessica Schmidt föreläser.  
Kl. 9.00-15.00, kaffe/te från 8.30.

5 april - Köping 
Funktionsnedsättningar och Hjälpmedel
Genomförs tillsammans med landstingets Hjälp-
medelscentrum. Hjälpmedelscentrum kommer att 
visa kognitiva hjälpmedel som är förskrivningsbara i 
Västmanland. Kl. 9.00-15.00, kaffe/te från 8.30.

6 september - Kungsör
Välja om/välja nytt
Val och felval av utbildningar, vilka möjligheter från 
skola och myndigheter finns för att hitta rätt?  
Nationella lärlingssamordnaren Björn Wärnberg 
från Skolverkets Lärlingscentrum föreläser. 
Kl. 9.00-15.00, kaffe/te från 8.30.
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Varför sker  
avhopp från skolan?

1. Mobbning, socialt utanförskap  

2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan  

3. Vuxna som inte bryr sig  

4. Dåligt bemötande i skolan  

5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en 
långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller 
missbruk)  

6. Behov av mer praktik och mindre teori  

7. Stökig skolmiljö 

8. Fel programval  

9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
inte upptäcks under utbildningen  

10. Dåliga hemförhållanden

Källa: Temagruppen unga i arbetslivet, 2013
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Projektet #jagmed är ett region- och länsöver- 
gripande projekt för Östra Mellansverige i sam-
verkan där målet framför allt är att motverka 
skolavhopp och hitta vägar tillbaka till studier eller 
annan sysselsättning.  Region Östergötland är  
huvudprojektägare för #jagmed. Projektet är del- 
finansierat av Europeiska Socialfonden och Läns-
styrelsen. I Västmanlands eget delprojekt deltar 
samtliga kommuner.

• Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har ett 
gemensamt projekt för att öka antalet elever 
som når gymnasiebehörighet. Västerås förebyg-
gande projekt har samma mål i projektet. 

• Sala, Surahammar, Hallstahammar, Västerås 
Arenan och Arboga arbetar med att förbättra 
det Kommunala aktivitetsansvaret. 

• Kungsör arbetar med utökad studie och yrkes- 
vägledning för åk 9, IM språk och ungdomarna i 
KAA som ej har sysselsättning. 

• Köpings mål i projektet är att öka andelen 
behöriga till gymnasiet samt att se till att elever 
på gränsen till avhopp följs under skoltiden. 
Inga elever ska tappas bort.

Länsprojektledare 
Charlotta Larspers   
charlotta.larspers@vkl.se 
021-39 79 56 
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Hjälpmedelscentrum
Hjälpmedelscentrum arbetar med inköp, informa-
tion, konsultation, lagerhållning och ger service av
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

En person kan få hjälpmedel för att klara sin vardag.
Det kan t.ex. vara hjälpmedel för att klara av
att förflytta sig, klä sig, sköta sin hygien, sova, kom-
ma ihåg och kunna planera eller att kommunicera.

Förskrivare kan vara en arbetsterapeut, fysiotera-
peut, logoped, sjuksköterska eller läkare på vård-
centraler, rehabenheter inom landstinget och i 
kommunerna, habilitering och psykiatri.

Kundtjänst
021-17 30 48
www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/ 
Kontakt/Hjalpmedelscentrum

http://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Hjalpmedelscentrum
http://www.1177.se/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Hjalpmedelscentrum
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Samordningsförbundet  
Västra Mälardalen 
Förbundet arbetar med att stödja och utveckla 
samverkan mellan parterna inom det arbets- 
livsinriktade rehabiliteringsområdet. Behovs-
gruppen är i åldrarna 16-64 år, som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Medlemmarna består av 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lands-
tinget Västmanland, Köpings kommun, Arboga 
kommun och Kungsörs kommun. 

Unga är en prioriterad grupp för förbundets parter 
och vi behöver gemensamt stärka det förebyggande 
arbetet.

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
ska stödja människor i utanförskap till god hälsa 
och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i 
samhället

Förbundssamordnare
Linda Anderfjäll 
linda.anderfjall@koping.se  
073-662 89 63
www.samordningvm.se 
 
Följ oss gärna på Facebook - gå in via vår hemsida!



Samordningsförbundet 
Västra Mälardalen ska stödja 
människor i utanförskap till 
god hälsa och förvärvsarbete 
och därmed minska klyftorna 
i samhället.


