
Vad har du för 
framtidsplaner? 

Kom-igång-
hjälp för dig som 
är mellan 16 och 20 år



Är du mellan 16 och 20 år och har gått ut  
grundskolan men ännu inte påbörjat  
gymnasiestudier? Då kan vi hjälpa dig.

Det kan vara svårt att veta vad man vill göra med sitt liv. Och ännu  
svårare att lista ut hur man ska nå sitt mål. Ska man plugga eller  
jobba? Kan man kombinera studier och praktik? Vad finns det för  
utbildningar och vad leder de till för möjligheter?

Oavsett vad du har för drömmar och intressen kan vi hjälpa dig  
att komma vidare med dina framtidsplaner.

Individuellt stöd
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  
innebär att Vaxholms stad erbjuder personligt 
utformat stöd till dig som av någon anledning 
saknar sysselsättning. Syftet är att stärka och 
motivera dig och ge dig rätt verktyg för att  
plugga vidare eller hitta ett jobb.

Aktivitetsansvaret gäller dig som

är mellan 16 och 20 år,• 

är folkbokförd i Vaxholms stad,• 

gått ut grundskolan,• 

inte börjat eller hoppat av gymnasiet, eller läst klart gymnasiet  • 
men inte uppnått en gymnasieexamen eller yrkesexamen,

saknar sysselsättning.• 

För att kunna möta just ditt behov samarbetar vi med många  
andra aktörer till exempel gymnasieskolan, eftergymnasiala  
utbildningsformer, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 



Så går det till i fem steg:
1. Kontakt
Vi jobbar uppsökande och tar kontakt med dig via telefon,  
sms eller brev. Du kan givetvis också höra av dig till oss.  
Efter vår första kontakt bokar vi ett möte. 

2. Möte
Du träffar en studie- och yrkesvägledare med stor erfarenhet  
av att jobba med ungdomar och att hitta kreativa lösningar.  
Om du vill får du gärna ta med dig en förälder eller någon  
annan person som är viktig för dig.

3. Kartläggning
Tillsammans kartlägger vi din situation, dina styrkor  
och intressen, vad du vill ha hjälp med och vilka  
möjligheter som skulle passa dig. 

4. Framtidsplan
Därefter gör vi tillsammans en framtidsplan för hur du ska  
komma dit du vill. Det kan handla om att hitta spännande  
utbildningar eller praktik- eller arbetsplatser som intresserar dig.

5. Genomförande
Här arbetar vi konkret med olika aktiviteter för att genomföra din  
plan, till exempel skriva personligt brev och CV eller söka till en 
utbildning, praktik eller jobb. Under resans gång stämmer vi av  
tillsammans för att du ska känna att du är på väg i rätt riktning. 



www.vaxholm.se

För mer information
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Om du vill veta mer om hur Vaxholms stads aktivitetsansvar  
kan hjälpa dig, besök vår hemsida:

www.vaxholm.se/kaa

Du kan även ringa eller mejla vår studie- och yrkesvägledare: 
Monica Lalander 
Telefon: 08-541 708 49 
E-post: monica.lalander@vaxholm.se


