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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen förskola-skola
Förvaltningens redovisning
Navigatorcentrums målgrupp är ungdomar 16-19 år som inte har påbörjat
eller som har avbrutit sina gymnasiestudier. Navigatorcentrum ska arbeta
uppsökande och erbjuda individuellt utformade insatser som ger en god
grund för fortsatta studier eller bidrar till en framtida etablering på
arbetsmarknaden. Navigatorcentrum är uppdelat i NC Syd och NC Nord.
Centren ska fungera som plattform som underlättar ett aktivt samarbete
över stadsdelsgränser och med externa aktörer. Centren ska inte
konkurrera med stadsdelsförvaltningarnas egna verksamheter eller med
gymnasieskolan utan vara ett komplement och en förstärkning.
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Verksamheten ska genomsyras av helhetstänkande, betona ungdomars
delaktighet och ta fram och prova nya former för samarbete mellan
arbetsförmedlingar, socialtjänst, skola, lokala näringslivet m.fl.
Projektledaren för NC Syd har utarbetat en projektplan. Betydelsen av
samarbete med föräldrarna kommer att lyftas fram. Ungdomarna ska vara
delaktiga i utformandet av NC Syds verksamheter. Deras intressen, idéer
och talanger ska tas till vara och de ska uppmuntras att själva anordna
bland annat temakvällar, studiebesök och kurser. Praktikperioder,
mentorskap och individutformade gymnasieprogram är
utvecklingsområden som NC Syd kommer att arbeta med.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för uppbyggnaden av ett dataregister
som kommer att bli navigatorcentras arbetsverktyg för att hitta de
ungdomar som tillhör målgruppen. Då samarbetet är viktigt kommer
stadsdelarna och IV-slussen (vägleder elever som sökt men inte kommit in
på gymnasieskolan) att ha tittbehörighet till registret. En gång i månaden
kommer registret att gås igenom i respektive stadsdel. Uppbyggnaden av
registret är något försenat.
Navigatorcentrum Syd kommer att vara beläget på Långholmsgatan 27.
Enligt projektledaren beräknas verksamheten komma igång i början av
oktober. De vägledande samtalen kan tidigast påbörjas i mitten av
september.
Marknadsföring och information till ungdomar, stadsdelar, skolor, AF och
olika samverkanspartners återstår att utveckla.
Under perioden augusti till december 2006 ska följande göras:
- Uppsökande verksamhet med hjälp av dataregistret
- Gemensam uppstartskonferens med olika intressenter
- Nätverk upprättas tillsammans med lokala grupper och projekt som
pågår ute i stadsdelarna samt mellan olika yrkesgrupper
- Utveckling av program och insatser i samarbete med unga och
andra aktörer
- Den dagliga verksamheten på NC Syd tar form med individuella
vägledningssamtal, korta självbildsstärkande och motiverande
kurser, olika projekt och spår baserade på ungdomarnas egna
intressen
- Utbildning av personal
- Första delen av utvärderingen genomförs
- Ansökan om externa medel förbereds
Eftersom det råder stor osäkerhet när verksamheten på NC Syd kommer
igång kommer skolresursteamet i Enskede-Årsta att för stadsdelens
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räkning fortsätta sitt uppföljningsarbete en bra bit in på höstterminen. När
NC Syd har utvecklat sin verksamhet och kan ta över teamets
arbetsuppgifter blir förvaltningens uppgift att hjälpa till att via registret
kontakta ungdomarna och motivera dem till kontakt med NC Syd.

