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SKR och projektledningen har ordet 

Läsåret 20/21 närmar sig slutet och sommarlovet sin början. Det har varit två 

terminer fyllda av utmaningar att möta när pandemins konsekvenser har påverkat 

skolan. Terminerna har också fyllts av skolchefer, rektorer och skolpersonal som 

arbetat hårt för att säkra tjejernas och killarnas utbildning på 

introduktionsprogrammen, en grupp elever som i många fall har påverkats mycket 

av pandemins följder. Mitt i detta omvälvande år har ni i IMprove-skolorna också 

klarat av att fortsätta utvecklingsarbetet och använt projektet för att möjliggöra en 

sammanhållen utbildning för eleverna på IM. Projektledningen på SKR vill rikta ett 

stort tack till alla medarbetare och elever som på ett eller annat sätt bidragit till 

denna läranderesa! 

Totalt har IMprove hittills involverat närmare ett hundratal personal och över 300 

unga tjejer och killar i utvecklingen av IM på skolor runt om i Skåne, Skaraborg, 

Sörmland och Värmland. Innan denna grupp elever började sin utbildning i Sverige 

hade de gått i skola i sammanlagt över 20 länder och tiden i skolan sträckte sig 

mellan att ha gått noll till 15 år tidigare. Förutsättningarna och behoven skiljer sig 

därmed stort, och skolor har medvetet arbetat för att tillgängliggöra sin 

organisation för alla! Oavsett om ett lokalt delprojekt avslutar nu i sommar 2021, 

eller fortsätter i IMprove ett läsår till, hoppas vi att lärdomar, metoder och 

arbetssätt används och implementeras för att fler elever som kommit sent in i det 

svenska skolsystemet ska få en snabbare väg genom IM.  

Vårens digitala lärseminarier och konferens har varit forum för utbyte av kunskap 

och erfarenheter. Under sista projektåret kommer vi självklart fortsätta samla 

kunskapsstoff för att förhoppningsvis hålla en slutkonferens tillsammans med alla 

lokala delprojekt under våren 2022.  

Sunnes arbete med övergångar 

IMproves delprojekt i Sunne har haft fokus på den grupp elever på 

språkintroduktion, där många riskerade att inte komma vidare i sina studier 

tillräckligt snabbt innan åldersspärren för antagning till gymnasieprogram trädde i 

kraft. Många omfattades även av den nya gymnasielagen. Mot denna bakgrund 

fanns ett behov av att hitta tydliga samverkansstrukturer mellan gymnasieskolan 
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och vuxenutbildningen samt hitta sammanhållna studievägar anpassade och 

möjliga för elevgruppens behov och förutsättningar.  

 

I arbetet har både elevernas generella och enskilda behov kartlagts. Men även 

vilka utbildningar som har kunnat erbjudas och vad som behövs för att eleverna 

både ska kunna påbörja och slutföra dessa utbildningar.  

 

För elevgruppen fanns ett stort behov av ytterligare stödfunktioner för att ha en 

chans att klara fortsatta studier på Komvux. En studiecoach, en kurator och en 

studie- och yrkesvägledare tillkom i arbetet med eleverna. Dessa funktioner har 

varit på plats både på gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket är ett upplägg 

som har varit till stor fördel.  

 - En tydlig framgångsfaktor är riggningen för att stödinsatser som behövs under 

gymnasietiden, även finns med under övergången och under perioden för studier 

på Komvux, säger Bibbi Eriksson, lokal projektledare.   

Överlämningar har underlättats av det täta samarbetet och samordningen mellan 

personalen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men även genom att 

verksamheterna ligger geografiskt nära varandra.  

Att förbereda eleverna för vuxenutbildningen har varit en viktig del i övergången till 

Komvux. Som ett led i det har eleverna gått orienteringskurser i kommunikation, IT 

och praktisk samhällskunskap, men också en övningskurs för att lära sig att 

studera på distans och förstå vad det innebär att studera som vuxen, exempelvis 

kring studieteknik- och upplägg. 

 

Lidköpings arbete med matchning 

Inom ramen för IMprove har De La Gardiegymnasiet i Lidköping haft en 

yrkeskoordinator i arbetet med eleverna. Yrkeskoordinatorn genomför djupgående 

intervjuer, som handlar om att kartlägga elevernas framtidsdrömmar och tidigare 

erfarenheter. Målet är att skapa bästa möjliga matchning mellan individens 

erfarenheter och företagens kompetensbehov, alternativt till vidare 

utbildningsvägar. 



 

Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner med  
delfinansiering av Europeiska socialfonden 

 

Följande aspekter och mål kartläggs med respektive individ av yrkeskoordinatorn 

under en djupintervju. 

 

Yrkeskoordinatorn arbetar utifrån fyra steg för att lyckas med målet att skapa en 

bra matchning. Steg 1 är att genomföra djupintervjuer med eleverna. 

I steg 2 kontaktas företag och praktikplats/lärlingsplats söks utifrån elevens 

önskemål. I steg 3 ordnas ett praktikmöte mellan matchad elev och företag. 

Yrkeskoordinatorn hjälper parterna att ta fram ramarna för praktiken, så kallat 

praktikavtal. Det är viktig för att både företag och elev ska förstå vilka rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter de har i arbetet tillsammans. I steg 4, under själva 

praktiken, är yrkeskoordinatorn främst en mentor, som ger stöd till eleverna utifrån 

ett coachande förhållningssätt. Yrkeskoordinatorn ansvarar även för uppföljning 

och utvärdering, vilket sker genom motiverande samtal, praktiksamtal, praktik och 

lärlingsuppföljningar.  

 

En bra matchning mellan individens unika förmåga och företag/vidare 

utbildningsvägar ger resultat. Genom att stötta eleverna med tillit till sin egen 

förmåga och att få en stark framtidstro har vi gett dem möjlighet till att ta steget 

vidare från IM, berättar Gabriella Lundell, lokal projektledare och yrkeskoordinator. 

Yrkeskoordinatorn ger även stöd till individen i samband med övergångar mellan 
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program, skolformer och andra instanser för att överbrygga organisatoriska 

mellanrum och för att skapa goda relationer utan hinder på vägen för individens 

utveckling.  

 

– Det är otroligt fint att få se vad resultaten leder till, både på kort och lång sikt. 

Ofta hör eleverna av sig, ibland flera år senare och berättar att praktiken ledde till 

fast anställning eller vidare studier. Det är det bästa resultatet en riktig bra 

matchning kan ge och är det viktigaste målet i min roll som yrkeskoordinator, säger 

Gabriella.  

Nästa del i utvärderingen 

VETA Advisors utvärdering av 

IMprove pågår för fullt. När enkäterna 

är ifyllda kommer VETA att analysera 

datan. Detta görs för projektet som 

helhet, för deltagande regioner och 

på skolenhetsnivå. Datan kommer 

bland annat att ligga till grund för den 

kvalitativa datainsamlingen och de 

möten som sker under hösten med 

varje skola. Syftet med dessa möten 

är att vara ett lärande och en 

möjlighet till reflektion av 

projektinsatser. 

Inför mötet kommer respektive skola 

att få bearbetad deskriptiv data. 

VETA kommer bland annat att ta 

fram data över olika tematiska 

områden där skolans genomsnittliga 

enkätsvar framgår samt snittet för 

hela projektet. Syftet är att hitta 

lärande exempel.  

VETA tar kontakt med varje skola för 

att boka in en tid i augusti/september 

för återkoppling kring datan.  

Tveka inte att kontakta Johan 

Olofsson, VETA vid frågor om 

genomförandet av enkäten. 

Fördjupat arbete om 

horisontella principer 

Skaraborgs kommunförbund har fått 

ett uppdrag inom projektet avseende 

horisontella principer, som ska vara 

ett stöd för alla delprojekt att ta del 

av. Fokus är på hur horisontella 

principer kan integreras i insatser för 

att skapa mervärde. Uppdraget 

genomförs av Camilla Stenson, 

delprojektledare Överlämningar 

Skaraborg och pågår under 

kommande projektår.  

Mer information kommer i början av 

hösten.  

Digital konferens den 18-19 

oktober   

I höst arrangerar SKR en digital 

konferens med fokus på styrkedjan 

och IM, med inslag och lärande 

exempel från IMprove. Konferensen 

kommer att vara från lunch till lunch. 
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Boka in datumen redan nu och håll 

utkik efter inbjudan! 

IMprove lärkonferens  

Den 27 maj anordnades en 

lärkonferens inom IMprove för 

samtliga delprojekt. Fokus för dagen 

var att synliggöra framgångsfaktorer i 

arbetet och dela erfarenheter mellan 

delprojekten. Delprojekten i 

Kristinehamn och Skara delade med 

sig av sina arbeten och erfarenheter i 

projektet. Projektet Intensivsvenska 

berättade om sitt arbete och dess 

fokus på studiemedvetenhet.  

Presentationerna från dagen har 

skickats ut via mejl till anmälda 

deltagare och går på så vis att ta del 

av i efterhand.  

Kontaktuppgifter 

Sveriges Kommuner och Regioner     

Projektledare: Carolin Sundberg 

carolin.sundberg@skr.se 

Projektstöd: Lovisa Fransson 

lovisa.fransson@skr.se  

Mer om IMproves arbete hittar du på 

SKR:s hemsida: 

IMprove, SKR:s hemsida 
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