
 

   

 

 

 

Vem kan delta? 
Värmlands Unga finns på Nordmarkens Skola i Årjängs kommun och vänder sig till elever 
som fyllt 15 år. Det är frivilligt att delta och coachas i Värmlands Unga. Projektet önskar 
coacha eleven genom att bygga en bärande relation, motivera/stärka och genom att bistå 
med tid arbeta för att nå fram till ett så bra skolavslut som möjligt. Vi arbetar elevcentrerat, 
det är eleven som ska göra förändringen.  Projektet ska även arbeta för att hjälpa eleven 
med att nå sitt val av gymnasium, samt förberedelser inför uppstarten. Arbetet ska ta 
hänsyn till elevens totala situation. 
 

Aktiviteter 
Studiespår (Resurser/Specialpedagog/Mentorer) 
Erbjuda eleven hjälp med studieteknik, lässtrategier samt organisering av sina studier med 
arbetsmallar.  
Läxhjälp - Individuellt eller i grupp för att få stöd till struktur och för att blir klar med 
arbetsuppgifter i tid. Tillfälle till extra mentorstid/vuxentid. 

 
Socialt spår (Kurator/Coach) 
Erbjuda eleven socialt stöd för att prova på olika fritidsaktivitet, kontakt med föreningslivet 
och även uppföljning av psykisk och fysisk hälsa.  
 Friskvård - Hjälp med träning och matlagning. Gemensam träningstid och hälsosamtal. 

 
Vägledningsspår (SYV/Coach) 
Erbjuda eleven extra hjälp vid förmedling av kontakter inför gymnasiet. 
Stöd och lots inför studiebesök och praktik.  

 
Arbetsplatsen och vår lokal kallar vi Slussen. 
Namnet bygger på att vi ser vår insats med extra studiestöd och coachning i verksamheten 
som en sluss tillbaka till skolan eller till ordinarie klass från exempelvis hög frånvaro eller 
sjukdom. 
Vi ser även den individcentrerade insatsen som en del i att slussa eleven upp till rätt nivå 
kunskapsmässigt och vidare i studierna.   
 
Anpassat studiestöd, coachning i skolmiljö utanför klassrum. Trygg plats där vi arbetar 
individbaserat. I samverkan med mentorer och EHT erbjuda elever som är i behov av extra 



 

   

insatser. Där antalet elever hålls flytande beroende på efterfrågan och i mån av plats. Lokal 
för att under tidsbestämd intervall arbeta utanför ordinarie klassrum med adekvata 
uppgifter tillhandahållna av mentorer. Tid och typ av insats beror på elevens behov.  

• Samtyckesblanketter gör att vi enklare kan arbeta framåt och gemensamt. 
• Vårdnadshavare kommer att involveras och informeras fortlöpande. 

 

Kontakt 
Projektledare/Elevcoach: Fredrik Bodin 
Telefon: 0573-14209 
E-post: Fredrik.Bodin@edu.arjang.se 
 
Projektmedarbetare Anders Hof 
 
 

Samverkan vid behov:  
 
Familjebehandlare/Socialtjänst 
Fritidsgården 
Arbetsmarknadssamordnare 
Polisen 
Ungdomsmottagningen 
 
På skolan: 
Skolans Elevhälsoteam (EHT) 
SYV 
Rektor/Utvecklingsledare 
Resurser 
Mentorer och undervisande lärare. 
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