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Vill du veta mer eller 
har du frågor? 
Lisa Gillström, projektledare 
        0703 - 76 53 45 
        lisa.gillstrom@skaraborg.se 
  
Moa Mannesson, delprojektledare Skaraborg 
        0500 - 49 72 06 
        moa.mannesson@skaraborg.se 
  
Henrik Erlandsson, delprojektledare Fyrbodal 
        0702 - 09 94 82 
        henrik@halsokallanfyrbodal.se 
 
Mikael Szanto, delprojektledare Boråsregionen 
        0734 - 409 12 95 
        mikael.szanto@borasregionen.se 
  
Annica Anegren, delprojektledare 
Samordningsförbundet Väst 
        0525 - 185 95 
        annica.anegren@tanum.se 
  
Sofia Gustavsson, projektekonom 
        0703 - 76 29 81 
        sofia.gustavsson@skaraborg.se 
  
Emma Frisk Nävarp, projektadministratör 
       0703 - 75 63 87 
       emma.frisknavarp@skaraborg.se 

 Projektet 
medfinansieras 

av den 
Europeiska 

socialfonden 
(ESF)

En skola för alla är ett utvecklingsprojekt som 
syftar till att minska skolavhoppen och 
främja fullföljda studier. Vi arbetar både med 
aktiviteter riktade direkt mot deltagande 
ungdomar samt organisationsutveckling 
med fokus på att minska skolavhopp och 
förstärka KAA. 

Vad är En skola för alla?

Projektet är en gemensam kraftsamling 
av de fyra förbunden: 
 Skaraborgs kommunalförbund 

Fyrbodals kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbuns 
Samordningsförbundet Väst

Projektets 
genomförandefas

pågår fram till 
2020-01-31

1 av 8 saknar behörighet att komma in 
på gymnasiet 

2 av 8 fullföljer inte sin 
gymnasieutbildning på 4 år 



Vad vill 

vi göra? 

Färre unga i skolavhopp genom 
riktade aktiviteter 

Skapa en positiv lärmiljö som 
främjar närvaro och inkludering i 

skolan 

Öka motivations- och 
aktivitetsförmåga hos unga genom 

förbättrade förberedelser för studier 
och arbete 

Förstärka och utveckla det 
kommunala aktivitetsansvaret 

Lokala projektverkstäder i 33 kommuner i 
Västsverige
Genomföra riktade insatser med personligt 
stöd till 400 ungdomar
Ökad samverkan inom och mellan 
kommuner och myndigheter
Kunskapsöverföring, nätverk och 
erfarenhetsutbyte mellan kommuner, 
regioner och myndigheter.
Bygga vidare på tidigare forskning, projekt 
och insatser  

Hur ska vi lyckas med 
det?

Uppmärksamma och åtgärda den 
psykiska ohälsan bland unga 

Öka behörigheten till gymnasiet och 
få fler att fullfölja sina 

gymnasiestudier 

 Målgrupper
Unga i åldrarna 15-24 år, med 
huvudfokus på åldrarna 15-19 år som 
är i riskzonen för skolavhopp eller som 
redan har hoppat av skolan.  
 
Projektet vill även engagera kommunalt 
aktivitetsansvariga (KAA) och studie- 
och yrkesvägledare, skolpersonal, 
chefer, politiker och övriga som arbetar 
med målgruppen genom att stärka dem 
i arbetet med att minska skolavhopp 
och främja fullföljda studier 
 

Varför är projektet 
viktigt?

Avhopp från gymnasiet ökar risken för att en 
individ ska hamna i arbetslöshet och 
utanförskap
Ca 13 % av en årskull hamnar i utanförskap 
till en kostnad av 144 miljarder kronor 
Ett liv i utanförskap kostar ca 10-15 miljoner 
kr/individ
Att fånga upp en individ ger tillbaka 40 
miljoner kronor

Källa: Nilsson/Wadeskog 


