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FFöör vilka?r vilka?

 FFöör personer med intellektuella funktionsnedsr personer med intellektuella funktionsnedsäättningar ttningar 
och som tidigare goch som tidigare gåått ptt påå ssäärskola eller gymnasiets IVrskola eller gymnasiets IV--
program och som har beviljad aktivitetsprogram och som har beviljad aktivitets-- eller eller 
sjukerssjukersäättningttning

 Vi ser gVi ser gäärna manliga srna manliga söökandekande



Speciella fSpeciella föörutsrutsäättningarttningar

 Alla ansAlla ansöökningar skall kningar skall ååtftfööljas av en ljas av en ööverenskommen verenskommen 
praktikplats dpraktikplats däär all praktik kommer att sker all praktik kommer att ske

 Arbetsplatsen skall utse tvArbetsplatsen skall utse tvåå handledarehandledare

 Handledarna erbjuds sammanlagt 6 utbildningsdagar Handledarna erbjuds sammanlagt 6 utbildningsdagar 
(1+2+2+1) under den tv(1+2+2+1) under den tvååååriga utbildningenriga utbildningen



SamarbetspartnersSamarbetspartners

 ESFESF
 FFöörsrsääkringskassankringskassan
 ArbetsfArbetsföörmedlingenrmedlingen
 VVääxjxjöö UniversitetUniversitet
 Allbo Allbo LLäärcenterrcenter
 KommunernaKommunerna



Utbildningens upplUtbildningens uppläägggg
 Utbildningen innehUtbildningen innehååller ca.  50 % teori och 50 % praktikller ca.  50 % teori och 50 % praktik

 Termin 1 Teori 5 dagar/v (2 v. auskultation)Termin 1 Teori 5 dagar/v (2 v. auskultation)

 Termin 2 Teori 3 dagar/v, Praktik 2 dagar/vTermin 2 Teori 3 dagar/v, Praktik 2 dagar/v

 Termin 3 Teori 2 dagar/v, Praktik 3 dagar/vTermin 3 Teori 2 dagar/v, Praktik 3 dagar/v

 Termin 4 Praktik 5 dagar/v, planering fTermin 4 Praktik 5 dagar/v, planering föör framtidenr framtiden



TeoriTeori
InnehInnehåållll

ArbetslivskunskapArbetslivskunskap
KonfliktlKonfliktlöösning, samarbete, sociala koder, bemsning, samarbete, sociala koder, bemöötande, skyldigheter och tande, skyldigheter och 

rräättigheter, arbetslagar, arbetsmiljttigheter, arbetslagar, arbetsmiljöökunskap  kunskap  ……..

Personlig utveckling och hPersonlig utveckling och häälsosam livsstillsosam livsstil
Social kompetens, sjSocial kompetens, sjäälvflvföörtroende, fysisk trrtroende, fysisk trääning, de egna mning, de egna mååltidernas och ltidernas och 

ssöömnens betydelse, estetisk verksamhet, ansvarstagande, handikappimnens betydelse, estetisk verksamhet, ansvarstagande, handikappinsikt, svenska, nsikt, svenska, 
samhsamhäällsorientering m.m.llsorientering m.m.

Service inom Service inom ääldreldre-- resp. barnomsorgresp. barnomsorg
KKosthosthåållning, hllning, hööglglääsning och sning och ordfordföörstrstååelseelse, kommunernas styrdokument f, kommunernas styrdokument föör r 

ääldreldre-- resp. barnomsorg, historiskt perspektiv, ergonomi, praktiska moresp. barnomsorg, historiskt perspektiv, ergonomi, praktiska moment som ment som 
tandborstning, matning, ptandborstning, matning, påå-- och avkloch avkläädning, personlig omvdning, personlig omvåårdnad, lekens betydelse rdnad, lekens betydelse 

m.m.m.m.

FFöördjupningsarbete och en ev. studieresardjupningsarbete och en ev. studieresa



MMååll
 Att praktikplatsen blir en framtida arbetsplats antingen Att praktikplatsen blir en framtida arbetsplats antingen 

som en anpassad anstsom en anpassad anstäällning eller som en utflyttad daglig llning eller som en utflyttad daglig 
verksamhetverksamhet

 Att arbetsplatsen skall kAtt arbetsplatsen skall käänna en tillfredsstnna en tillfredsstäällelse och en llelse och en 
stolthet i att kunna bidra till att fstolthet i att kunna bidra till att föörräändra attityder och ndra attityder och 
fföörhrhåållningssllningssäätt mot gruppen med funktionsnedstt mot gruppen med funktionsnedsäättningarttningar

 Att skapa Att skapa GuldkantGuldkant



MMåålet let äär r inteinte
 Att den studerande skall erhAtt den studerande skall erhåålla nlla nåågon egen gon egen 

delegation, eget medicinskt ansvar, omvdelegation, eget medicinskt ansvar, omvåårdande rdande 
eller pedagogiskt ansvar.eller pedagogiskt ansvar.

 Att konkurrera med andra yrkeskategorier pAtt konkurrera med andra yrkeskategorier påå
arbetsplatserna utan bli ett komplement och en arbetsplatserna utan bli ett komplement och en 
resurs som skapar nya mresurs som skapar nya mööjligheterjligheter



TTäänkbarankbara arbetsuppgifterarbetsuppgifter
StStäädada SamtalaSamtala
TvTväättatta DiskaDiska
Spela spel och pysslaSpela spel och pyssla Fixa fika Fixa fika 
Personlig omvPersonlig omvåårdnad rdnad Laga frukostLaga frukost
HHäämta och lmta och läämna postmna post Fylla pFylla påå fföörrrrååd d 
Duka fram och duka avDuka fram och duka av GGåå äärenderende
KKööra rullstol/barnvagnra rullstol/barnvagn LyssnaLyssna
LLääsa tidningen/sagorsa tidningen/sagor Leda gruppaktivitetLeda gruppaktivitet
Vara personligt stVara personligt stööd d PyntaPynta
m.mm.m



Handledarnas uppgifterHandledarnas uppgifter
 Ta fram och anpassa lTa fram och anpassa läämpliga arbetsuppgiftermpliga arbetsuppgifter
 Strukturera arbetsdagen Strukturera arbetsdagen –– ggööra arbetsschemara arbetsschema
 Ansvara fAnsvara föör att eleven blir en i arbetslagetr att eleven blir en i arbetslaget
 Uppmuntra och stUppmuntra och stööttatta
 Se till att den studerande blir efterfrSe till att den studerande blir efterfråågad gad ––rrääknad medknad med
 HjHjäälpa till att flpa till att föörräändra attityder och fndra attityder och föörhrhåållningssllningssäätt ptt påå

arbetsplatsenarbetsplatsen
 Skapa en kSkapa en käänsla av sammanhang, KASAM, genom nsla av sammanhang, KASAM, genom 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.



HandledarutbildningenHandledarutbildningen
 HandikappkunskapHandikappkunskap
 HandledarskapHandledarskap
 BemBemöötande och attitydertande och attityder
 Socialisering och inkludering pSocialisering och inkludering påå arbetsplatsenarbetsplatsen
 Pedagogiska infallsvinklarPedagogiska infallsvinklar
 Hur skapar man tydlighet och rutinerHur skapar man tydlighet och rutiner
 Erfarenhetsutbyte med andra handledareErfarenhetsutbyte med andra handledare
 Reflektioner i gruppReflektioner i grupp



EkonomiEkonomi
 Eleverna lEleverna lääser med bibehser med bibehåållen aktivitetsllen aktivitets-- eller eller 

sjukerssjukersäättningttning

 Handledarna deltar i handledarutbildningen med Handledarna deltar i handledarutbildningen med 
bibehbibehåållen lllen löönn

 Eleverna erhEleverna erhååller gratis busskort mellan hemorten ller gratis busskort mellan hemorten 
och Allbo och Allbo LLäärcenterrcenter under tre terminerunder tre terminer

 Eleverna erhEleverna erhååller gratis undervisningslitteraturller gratis undervisningslitteratur



Efter utbildningenEfter utbildningen
 Praktikplatsen Praktikplatsen öövergvergåår till att vara den fortsatta r till att vara den fortsatta 

arbetsplatsen, antingen som en anpassad arbetsplatsen, antingen som en anpassad 
anstanstäällning eller som en utflyttad daglig llning eller som en utflyttad daglig 
verksamhetverksamhet



LLåångsiktiga vinsterngsiktiga vinster
 PersonligaPersonliga

 GuldkantGuldkant

 TillgTillgäängligare samhngligare samhäälle och lle och öökad acceptans fkad acceptans föör r 
olikheterolikheter

 SamhSamhäällsekonomiskallsekonomiska



Alla mAlla mååste vara beredda att ta en ste vara beredda att ta en snartidasnartida
kostnad fkostnad föör en lr en låångsiktig vinstngsiktig vinst



Ungdomarna utbildas tillUngdomarna utbildas till

ServiceassistenterServiceassistenter
och kommer inte att ha noch kommer inte att ha nåågon delegation, eget medicinskt, omvgon delegation, eget medicinskt, omvåårdande eller rdande eller 

pedagogiskt  ansvarpedagogiskt  ansvar

De konkurrerar inte med utbildningar som De konkurrerar inte med utbildningar som 
fföörskollrskolläärare, barnskrare, barnsköötare, sktare, sköötare, undersktare, underskööterskor, vterskor, våårdbitrrdbiträäden den 

m.m.m.m.


