
Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Digital förmiddag med

Vägar framåt

Vägar framåt - så här jobbar vi med a  förbä ra
hälsan och utbildningsresultaten i Kungsörs kommun
 
Välkommen på en digital halvdag där du får möjlighet a  höra om projektet
Vägar framåt och ta del av goda exempel från Kungsörs kommun där de jobbar
med studie- och yrkesvägledning för alla åldrar – grundskola ll
vuxenutbildning. Du kommer få höra om arbetet med jobbspår som knyter an
utbildning med de lokala företagen och näringslivet. Utöver de a kommer ni
få möjlighet a  höra samtalsterapeuten Sara Sjöblom, förfa are ll bla.
Myrs g och Elsa går inte ll skolan, berä a om ”Kungsörsmodellen”, där man
kopplat ihop samtalsstöd med lärande. Modellen är e  arbetssä  som nu
testas bland utvalda elever från såväl grundskola, introduk onsprogram och
vuxenutbildning. Tanken är a  öka förståelsen för den egna situa onen och
därmed på sikt även närvaro, måluppfyllelse samt självkänsla.
 
Region Västmanland driver llsammans med fem kommuner e  vik gt ESF
finansierat projekt där vi ska lära, testa och göra ny  för a  hi a vägar framåt i
en vik g och gemensam samhällsutmaning. En utmaning som tydligt binder
samman hälsa, skolframgång och arbetsmarknadsetablering. 

Välkomna!
 
Eventuella frågor ställs ll:
 
magdalena.lundstedt@regionvastmanland.se 
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Anmäl dig här! 
 
 

Vägar framåt
A  satsa på a  främja hälsa och grundläggande
utbildning hos barn och vuxna är centralt för länets
utveckling och en av de vik gaste investeringarna vi
kan göra för en hållbar fram d. Skolframgång har en

stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar
möjligheter ll vidare utbildning, etablering på arbetsmarknaden, egen
försörjning och boende samt psykisk och fysisk hälsa. Därför driver vi i Region
Västmanlands llsammans med fem kommuner i länet projektet Vägar framåt.
Tillsammans jobbar vi för a  öka utbildningsnivån och hälsan bland unga i
länet. Projektet pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

För a  läsa mer om projektet Vägar framåt klicka här.
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