vägledande
stödjande
aktiverande
verksamhet för
ungdomar mellan 16-20 år

D

et finns idag en relativt stor grupp
ungdomar som inte kan eller vill gå
ett nationellt gymnasieprogram. En del
av dem riskerar att hamna i utanförskap. Därför är det viktigt att insatser
sätts in tidigt för att förebygga.
Kommunen har enligt skollagen ett ansvar att
hålla sig informerad om och erbjuda aktivitet
till dem som inte går i gymnasieskolan, det så
kallade aktivitetssansvaret.
Ung arena är en verksamhet som förstärker
aktivitetsansvaret och syftar till att motverka
och förebygga utanförskap hos ungdomar
samt skapa en bestående länk mellan skola
och arbetsliv. Verksamheten drivs gemensamt av Socialförvaltningen, Fritidsförvalt
ningen och Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun
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Det övergripande målet med verksamheten
är att så många ungdomar som möjligt i första
hand motiveras till studier och i andra hand mot
arbete samt stimuleras till en aktiv fritid och god
hälsa.
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Ung arena är en frivillig verksamhet som erbjuder vägledning utifrån ungdomarnas intressen,
möjligheter och vilja. En del av verksamheten
består av att söka upp ungdomarna och motivera till någon form av sysselsättning.
Individuell kartläggning och motiverande samtal med ungdomarna utgör grunden för planering av insatserna. Utifrån ungdomarnas behov
kan olika insatser vara aktuella. Insatserna kan
tex syfta till bättre hälsa och välbefinnande, att
hitta en rytm/balans i tillvaron, klargöra egna resurser och egen drivkraft, att jobba med motivation och mål inför framtiden. Ung arena ska
också utveckla samverkansformer med aktörer
som kan vara till hjälp för ungdomen.
Ingången sker via kontakt med central studieoch yrkesvägledaren på utbildningsförvaltningen.
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