Kommunala aktivitetsansvaret

Är du arbetsgivare och vill
göra en insats för ungdomar
i Södertälje kommun?

Vill du ge en ung person en praktikplats och
därigenom skapa en meningsfull sysselsättning
och motivation till fortsatta studier eller framtida
yrkesval? Kontakta oss på Ung i Tälje – KAA.
n Vad gör vi?
Enligt skollagen ska alla kommuner hålla 
sig informerade om hur ungdomar mellan 16
och 19 år som inte går i skolan är sysselsatta.
Det rör ungdomar som har gått ut nian men
inte har fyllt 20 år och inte går på eller har
avslutat ett nationellt program i gymnasiet,
gymnasiesärskolan eller motsvarande.
Kommunerna ska också se till att de här
ungdomarna erbjuds en lämplig sysselsättning. Det kan röra sig om studier, praktik
eller arbete. Därför finns vi, Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) Ung i Tälje.

n Din insats som
arbetsgivare är viktig
Genom att ta emot en praktiserande
ungdom ger du honom eller henne insyn i
arbetslivet, en rad i sitt CV och förhoppningsvis bra kontakter. Din insats är
viktig för ungdomens fortsatta personliga
utveckling och framtida yrkesval.
Vi är intresserade av praktikplatser,
allt ifrån ett par timmar i veckan till
heltidspraktik. Allt kan göra skillnad för
en ungdom och vi ser detta som en insats
för samhället.

Så arbetar vi
Vår målgrupp är unga människor
mellan 16 och 19 år som behöver och är
intresserade av att ha en sysselsättning
på dagarna. Vi jobbar tillsammans med
ungdomarna för att hitta en praktik
plats där man fokuserar på deras
kunskaper, resurser och styrkor.

n Matchning
Varje ungdom har en ungdomscoach som
stöttar honom eller henne. Tillsammans med
ungdomen gör vi en kartläggning där hans
eller hennes önskemål, resurser, förmågor
och stödbehov lyfts fram. Syftet är att vi
tillsammans ska få kännedom om vad som
behöver göras för att det ska fungera på
arbetsplatsen. För att ge ungdomen en ökad
förståelse för olika arbetsuppgifter, yrken
och arbetsplatser gör vi tillsammans studiebesök på praktikplatsen.

n Praktik
Vi är måna om att både ungdomen och
ni som arbetsgivare får en positiv erfarenhet av praktiken. Därför försöker vi som
ungdomscoacher vara stöd inför och under
en praktik. Vi följer med vid intervjuer och
följer upp praktiken med besök på arbetsplatsen och finns tillgängliga på telefon.
Vårt mål är att ungdomen får en lärorik
och positiv erfarenhet av sin praktikplats
eftersom praktiken för många ungdomar
blir den första riktiga kontakten med
arbetslivet.

n Arbetsliv
Efter praktiken har ungdomen fått kun
skaper och erfarenheter, och kan närma
sig arbetsmarknaden. Vår förhoppning är
att praktiken ökar ungdomens självkänsla
och motivation inför framtida yrkesliv.
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Välkommen att kontakta oss på
det kommunala aktivitetsansvaret
KAA – Ung i Tälje

