
 

                                             

             

Välkommen på kunskapsdialog den 20 mars 

Tema: Unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje 

Mycket görs i Södertälje för gruppen UVAS, Unga som varken arbetar eller studerar, genom åtskilliga nätverk, 

styrgrupper och verksamheter. Men har vi en helhetsbild? Vem ansvarar för vad och vilka? Saknas något? Vilka vägar 

finns? 

Samordningsförbundet har tillsammans med utbildningskontoret i Södertälje identifierat ett behov av att kartlägga 

insatser, verksamheter, nätverk och styrgrupper som arbetar med gruppen UVAS som befinner sig i åldersspannet 

16-29 år. Vi ser att ett informations- och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter kan behövas och bjuder därför 

in till en första träff.  

Förslaget är att införa en fortbildningsdag en gång per år, där alla som arbetar och kommer i kontakt med UVAS får 

kunskapspåfyllnad, uppdateras om aktuellt läge och får möjlighet att diskutera gemensamma dilemman och 

svårigheter. Ur detta kan även nya lösningar och utveckling av befintliga verksamheter och nätverk nås. 

Kunskapsdialogen syftar till att ge en överblick och kartlägga det som görs i arbetet med unga för att skapa bättre 

förutsättningar i det fortsatta arbetet. Till dagen är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 

inbjudna för att ge en överblick. I övrigt kommer dagen bestå av en kombination av kortare föredrag och dialog.  

När:  fredagen den 20 mars kl. 08.00 – 12.00  

Var:  Hagabergs folkhögskola, adress Erik Dahlbergs väg 60, 152 70 Södertälje. 

För vem: Chefer och medarbetare i Södertälje som arbetar med unga i åldern 16–29 år. Representanter 

från samtliga nätverk och styrgrupper.  

 

Anmäl ditt deltagande på samordningsförbundets hemsida via denna länk senast den 5 mars. OBS! Antalet 

platser är begränsat och vår vilja är att så många enheter som möjligt får ta dela av dagen därav finns ingen 

garanti om deltagande vid anmälan. 

 

Kjell Sjundemark, kjell.sjundemark@sfris.se    Micaela Magnusson, micaela.magnusson@sfris.se  

  070 363 85 00   070 363 85 30 
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