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Arbetsmarknadsprojekt JOBBPREPP 2019
Under 2019 samverkar föreningen Frivilliga Familjehem
på Värmdö och Värmdö församling i ett arbetsmarknadsprojekt. Projektets syfte är att de ungdomar i vårt nätverk
som har fått uppehållstillstånd enligt den s k nya gymnasielagen ska få support på vägen mot egen försörjning.
Projektet stöds av Stockholms stift.
Ensamkommande unga, Frivilliga Familjehem på Värmdö
och Värmdö församling i samverkan
Under år 2015 kom många flyktingar till Sverige för att söka asyl. En stor
grupp var så kallade ensamkommande
barn, det vill säga barn och ungdomar
under 18 år som kom hit utan en förälder eller annan vårdnadshavare.
Under asyltiden har den ensamkommande i många fall hunnit gå över
tre år i skolan. Vissa går nu på nationellt
gymnasieprogram och andra på något av
gymnasieskolans introduktionsprogram.
Många av våra ensamkommande ungdomar på Värmdö går på Gustavsbergs
gymnasium, G2, eller på Värmdö
Tekniska gymnasium, VTG. Flera har på
rekordtid klarat kunskapskraven för åk
9 och fått sina åtta alternativt tolv betyg

(åtta betyg krävs för gymnasieskolans
yrkesprogram, tolv krävs för högskoleförberedande program).
Frivilliga familjehem på Värmdö och
Värmdö församling hjälper ungdomar
som uppehåller sig på Värmdö, d v s går
i skolan här alternativt bor på Värmdö
och går i en annan skola.
Av våra ca 55 ensamkommande
ungdomar som går på VTG eller G2
omfattas drygt 40 av NGL och har
fått eller har möjlighet att få tillfälligt
uppehållstillstånd (TUT). Flera av dessa
ungdomar letar nu eget boende. Ungdomarna har möjlighet till ekonomiskt
bistånd från kommunen och de har
arbetstillstånd.

Detta gäller i korthet för tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för
gymnasiestudier genom den Nya Gymnasielagen (NGL)
Ensamkommande unga får enligt
NGL först 13 månaders uppehållstillstånd som sedan kan förlängas så att
ungdomen kan slutföra sin gymnasiueutbildning. Efter examen har ungdomen möjlighet att få vidare uppehållstillstånd i sex månader under den tiden
ska ungdomen hitta ett arbete där anställningsvillkoren är minst i nivå med
svenska kollektivavtal. Det ska vara en
fast anställning eller avtal om minst två
års anställning. Är alla villkor uppfyllda
har ungdomen möjlighet att ansöka om
permanent uppehållstillstånd.
I den här processen där ungdomarna
i vårt vårt nätverk behöver klara sina
gymnasiestudier och finna ett arbete
som hen efter avslutade studier kan försörja sig på är vi i Frivilliga familjehem
på Värmdö och Värmdö församling en
resurs och support.

Våra ungdomar går på följande
program/utbildningar:

Introduktionsprogram:
• Språkintroduktion
• Yrkesintroduktion
– Vård- och omsorgsprogrammet
– Barn och fritidsprogrammet
– VVS- och fastighetsprogrammet
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Fordons- och transportprogrammet

Nationella gymnasiesprogram:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vård- och omsorgsprogrammet
Barn och fritidsprogrammet
Hantverksprogrammet (frisör)
Fordons- och transportprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Vad behöver vi nu?
Våra ungdomar behöver både få
arbetslivserfarenhet och möjlighet till
egen försörjning – integration på riktigt
med andra ord. Har du någon möjlighet
att erbjuda feriejobb och extrajobb?
Inom programmet ingår coachning,
skriva CV, öva intervjusituationer. Vi

pratar värderingar, arbetsplatsens skrivna och oskrivna regler, om att handskas
med motgångar och mycket mer. Vi vill
att våra ungdomar ska känna sig redo
för den svenska arbetsmarknaden redan
från start. Tiden är för kort för att lära
den långa vägen.

Att anställa någon som har fått ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd
En person som har sökt asyl och som
har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har rätt att arbeta.
En person som har sökt asyl och som
har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige kan få permanent
uppehållstillstånd om han eller hon
bland annat kan försörja sig.

Om du ska anställa någon med ett
tidsbegränsat tillstånd ska du anmäla
detta till Skatteverket och personen ska
ha påbörjat sin anställning innan det
tidsbegränsade tillståndet tar slut.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Björnström, Värmdö församling.

KONTAKT:
Frivilliga Familjehem på Värmdö:
Eva Brandsma, projektledare
ffpv2018@gmail.com
www.ffpv.se

Värmdö församling:
Anna Björnström, diakonal samordnare
och projektledare och kontaktperson
anna.bjornstrom@svenskakyrkan.se
Tel: 08-574 00 967
www.varmdoforsamling.se

