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ett projekt som ger avtryck
Projekttid 2016-2018
Med hjälp av ett utökat samarbete mellan
folkhögskolorna, arbetsgivare och civilsamhället
ska nya utbildningsformer tas fram.
Ett sätt är utökad tid hos arbetsgivare genom att i större
utsträckning varva teori och praktik.

För att komma närmare och snabbare ut på
arbetsmarknaden eller till studier
används validering som verktyg.
Målet är att få en ökad anställningsbarhet hos människor
som i dag står utanför arbetsmarknaden.
Med hjälp av inkludering och validering får vi en
minskad arbetslöshet.
IVA är ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor i Norrbotten och
Västerbotten som medfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden).
Projektet ägs av Sunderby folkhögskola.

Inkludera Validera Arbeta
Folkhögskolorna kommer att samarbeta med myndigheter,
företag och lokalsamhälle för att skapa nya utbildningar
som i större utsträckning varvar, lika teori och praktik,
med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar.

Informella kompetenser förbises ofta av både
arbetssökande och arbetsgivare därför behövs
validering för att möta dagens och framtidens behov av
arbetskraft,

I samarbete, med det lokala näringslivet, myndigheter, offentlig
sektor och civilsamhället, ta reda på vilka yrkesområden som
upplever personalbrist eller har behov av mer utbildad
personal.

Valideringsarbetet startar i samband med att deltagarna
erbjuds praktik och utbildning. Det innebär att ideellt
arbete, fritidsintressen och livserfarenheter kommer att
värderas likvärdigt med bland annat arbetslivserfarenhet.

Förhoppningen är att ett utvecklat samarbete mellan
folkhögskolorna, myndigheter, företag och lokalsamhälle
ska resultera i utbildningar som är skräddarsydda för att
matcha behoven hos både deltagare och arbetsgivare.

Under praktik och utbildning kommer deltagarna även
att få stöd till att finna sina egna personliga mål samt att
stärka sin självkänsla.

Målet är att folkhögskolorna ska utveckla en lärandekultur där studier
ska integreras med arbete. Där 60 % av deltagarna i projektet som har
bristfällig utbildning ska närma sig arbetsmarknaden eller fortsatta
studier.

Folkhögskolorna som deltar kommer att ha löpande
intag och vara anpassade till den enskildes behov i tid,
omfattning och innehåll.
Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
och Norrbottens del i projektet delfinansieras även av Länsstyrelsen i Norrbotten
samt Norrbottens läns landsting

