


Målgruppe:

• Aldersgruppe fra 15 – 25 år

• Felles for disse ungdommene er at de av ulike årsaker ikke klarer et 
ordinært skoleløp slik tilbudet er organisert i dag

• De har utfordringer i det ordinære arbeidsmarkedet

• NAV og videregående skole ved Oppfølgingstjenesten har registrert 
de fleste av disse ungdommene



Hvor stor er målgruppen?



Et unikt prosjekt?

• Viken og Drammen har hatt dette tilbudet for denne ungdomsgruppen

• Ung i Vesterålen er i gang på 3. året (vi har tett samarbeid med dem)

• I deres prosjekt har de 18 ungdommer inneværende periode som har individuelle 
tilpassede løp

• Skal ikke erstatte ordinært skoleløp med være et supplement til de som trenger det



Målsetting

• Se den enkelte ungdoms drømmer og behov.

• Gi den unge mestring og tro på at egne ferdigheter kan brukes i utdanning eller arbeid

• Gjennom gradvis tilnærming av formell kompetanse kunne gå ut i lønnet arbeid eller 
tilbakeføres for fullføring av løp i videregående skole



Metodikk

• Styrkebasert opplæring – metodeverktøy utviklet av NTNU – de har utviklet eget studie 
spesielt for dette

• Karriere.no, Inflow24 i tillegg til motiverende og mestrende tiltak og aktivitet



Organisering av prosjektet

• Per tiden en prosjektgruppe

• Styringsgruppe og referansegruppe etableres. Ønskelig med representanter fra det 
politiske miljø (Lofotrådet) og arbeidsmarkedet.

• Mål er et 3. årig prosjekt med tilbud med 30 deltakere fordelt på Vestvågøy og Vågan

• Videre målsetting er å bli en del av UngInvest



Møtet med ungdommen

• «Søkes inn» fra NAV, OT og andre instanser

• Relasjonsbygging - metodikk

• Kartlegging

• Veikart

• Karriereveiledning

• Viktig at undervisning i fag foregår i egne lokaler og ikke på skolene

• Praksis i verksteder eller ordinært arbeidsliv



Finansiering

• Prosjektmidler fra ulike instanser og institusjoner

• De ulike aktørene må kunne bidra med egenandel

• F. eks. lærere fra vgs – lokaler fra Lias

• Dermed kan det utløse midler fra Samfunnsløftet 

• Sparebankstiftelsen: viktig at prosjektet blir en dugnad – et krav. Midler herfra kan ikke 
gå til drift (husleie, strøm et)



Finansiering forts.

Disse er kontaktet:

• Sparebank 1 Tromsø tildeler midler fra Samfunnsløftet, de ser frem til vår søknad innen 
1. desember

• Statsforvalteren i Nordland er kontaktet. Ung i Vesterålen har fått midler derfra

• Fylkeskommunen tildeler helsemidler. Vestvågøy kommune er mottaker allerede

• NHO og LO

• NAV

• Psykisk helse

• Kompetanse Norge



Politisk forankring

• Nødvendig med kommunalt og fylkeskommunal



Fra et samfunnsmessig perspektiv

• Utkast til strategi mot ungt utenforskap
sier fylkeskommunen kostnaden er 20 millioner
kroner ved utenforskap

• Mangel på fagarbeidere



Vyer

• Kunne få etablert definerte og hensiktsmessige tiltak og aktiviteter

• Få bedrifter og næringsliv til å være med på etablering av mentorordninger og 
fadderording for den enkelte deltaker

• Kanskje kan bedriften bidra med økonomi med tanke på at deltakers arbeidskraft og 
kompetanse som et ledd i egen rekruttering

• LIAS har over 400 bedrifter i sin portefølje som kan være potensielle samarbeidspartnere


