
Ladys	  and	  gentlemen…and	  sossetants…	  	  

We	  present	  to	  you;	  

Vad	  de	  unga	  anser	  om	  …	  



…UTBILDNING… 
”Formningen	  och	  framskridandet	  av	  elevers	  
framtidsplaner,	  (drömmar,	  hopp	  och	  önskningar)	  
borde	  kartläggas	  och	  planeras	  tillsammans	  med	  
eleven	  på	  individuell	  och	  personlig	  nivå,	  redan	  i	  
grundskolan.	  Inte	  genom	  test	  på	  internet	  i	  nionde	  
klassen,	  vilket	  är	  alldeles	  för	  sent	  och	  hjälper	  inte	  ett	  
dugg,	  nästan	  tvärtom,	  testerna	  kan	  vara	  
vilseledande.”	  
Hur kunde man integrera detta i skolsystemet, 
dvs. tillämpa det praktiskt? 

 



…UTBILDNING… 

”Det	  skall	  vara	  enklare	  att	  byta/påbörja	  en	  
utbildning	  mitt	  i	  året.	  Inser	  man	  att	  man	  är	  på	  fel	  
ställe	  skall	  man	  inte	  behöva	  vänta	  en	  termin	  (kan	  
leda	  till	  passivitet	  och	  nedstämdhet	  för	  att	  man	  gör	  
fel	  sak/inte	  klarar	  av	  det)	  till	  ett	  år	  för	  att	  påbörja	  
sina	  studier.	  (Beror	  alltid	  på	  skolan,	  	  fungerar	  i	  
gymnasier	  och	  yrkeshögskolor	  med	  kurs-‐system.)”	  
	  
Varför	  är	  det	  så	  svårt	  att	  byta	  linje	  överlag?!	  
	  



…VERKSTÄDER/SYSSELSÄTTNING PÅ 
DAGEN… 

•  Det	  behövs	  mer	  dags,-‐	  gruppverksamheter	  -‐som	  
STARTEN-‐	  i	  	  bredare	  slag	  om	  dagarna.	  	  

•  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  unga	  hålls	  aktiverad	  och	  
sysselsatt	  för	  att	  undvika	  långvarig	  passivitet	  och	  
understimulans.	  

 



…VERKSTÄDER/SYSSELSÄTTNING PÅ DAGEN… 

Personlig och Individuell Handledning	   

•  Någon	  som	  har	  koll	  över	  
ens	  helhetssituation.	  

•  Man	  måste	  ju	  lära	  sig	  
att	  ta	  hand	  om	  ens	  egna	  
saker,	  och	  föräldrarna	  
kan	  inte	  alltid	  hjälpa	  på	  
ett	  proffessionellt,	  
byggande	  sätt.	  

•  Sossetant	  en	  gång	  på	  tre	  
månader	  räcker	  inte	  till	  för	  
att	  man	  skall	  kunna	  känna	  
tillit	  för	  den	  som	  sköter	  ens	  
saker,	  tillsammans	  med	  en.	  	  

•  Goes	  both	  ways;	  Utan	  en	  
personlig	  touch	  bryr	  man	  sig	  
inte.	  



…ARBETE… 

•  Det borde vara lättare att få 
praktikplats, kunde inte företagen 
erbjuda mer? Bättre samarbete med 
rätt instanser?! 

  
 
 



…ARBETE… 

•  ”PRAO	  var	  rik,gt	  kul,	  men	  inget	  lärde	  jag	  mig.	  Jag	  fick	  
städa	  i	  knutarna	  och	  göra	  det	  övriga,	  tråkiga	  jobbet	  som	  
de	  andra,	  rik,ga	  arbetarna	  slank	  undan	  ifrån.	  Sånt	  som	  
borde	  göras	  "varje	  vecka",	  men	  med	  tanke	  på	  hur	  
smutsigt	  det	  var,	  hade	  det	  nog	  inte	  gjorts	  på	  säkert	  eF	  år..	  
Det	  är	  väl	  meningen	  aF	  vi	  ska	  få	  en	  inblick	  i	  vad	  
arbetslivet	  egentligen	  är	  och	  hur	  det	  fungerar,	  inte	  aF	  vi	  
är	  gra,s	  arbetskraH.”	  	  

	  	  	  	  	  	  -‐PRAO	  på	  videofirma	  MAKUUNI	  

•  PRAOn borde vara längre än 2 veckor, tidigare och 
OFTARE i högstadiet än en gång på 9.nde klassen, med 
ordentliga arbetsavtal över riktiga arbetsuppgifter. 



…ARBETE… 

•  Större möjligheter till Deltidsarbete, då 
heltidsarbete kan bli för tungt för en 
nybörjare.  

•  Mjukare start ökar chanserna för att 
den unga faktiskt stannar i 
arbetslivet! 



Tack	  och	  hej,	  leverpastej	  .	  
 


