Ungdomshuset BOOST erbjuder ’Tillbaka till studierna’
För vem? BOOST erbjuder de ungdomar som har gått ut grundskolan och/eller är inskrivna vid gymnasiet,
Ålands Folkhögskola, klient inom socialbyrån, BUP, VUP, PRM en möjlighet att komma tillbaka till
studierna. Det kan handla om ungdomar som berörs av problematisk skolfrånvaro och/eller ungdomar
med stora kunskapsluckor och som av den anledningen är i riskzon för att tappa studiemotivationen och
därför har svårt att hänga med.
Av vem? Via BOOST kan dessa ungdomar få hjälp av en lärare, få stöd gällande aktivitet av en vuxen, få
stöd av Ungdomslotsarna samt få stöd av en vuxen gällande elevvårdsfrågor.
Mål? Målet är att komma tillbaka till studierna via personer inom BOOST och i samarbete med skolan och
dess personal. Ett annat mål kan vara att hitta en studieplats med stöd av teamet på BOOST.
När? I ett så tidigt skede som möjligt när skolan upptäcker hög frånvaro och/eller kunskapsluckor. BOOSTs
produkt är tillgänglig under den tid läsåret är i gång.
Hur?
Produkt 1: lärarstöd + aktivitet + elevvård – riktar sig främst till sådana ungdomar som uppvisar
problematisk skolfrånvaro. Följande personer från BOOST är involverade: lärare, handledare,
elevvårdskonsult.
Produkt 2: lärarstöd + studiestruktur + aktivitet – riktar sig främst till sådana ungdomar som har
kunskapsluckor och en problematisk skolgång bakom sig (dvs innan gymnasiet). Följande personer från
BOOST är involverade: lärare, handledare, ungdomslotsar.
Köparen av en produkt (skola, socialbyrå, BUP, VUP, PRM) anger för hur lång tid tjänsten gäller i samråd
med BOOST. Det kan både röra sig om en avgränsad tid där den studerande inte alls är i skolan utan enbart
på BOOST men det kan också handla om en variation, dvs att ungdomen är exempelvis två dagar hos oss
men resten av veckan i skolan.
Tillbaka till studierna? När det är dags att återvända till skolan sker den planeringen/övergången i
samarbete mellan skola och BOOST.
Låter detta intressant? Eftersom det handlar om individuella behov får ni gärna återkomma med en
intresseförfrågan till BOOST så återkommer vi med en offert baserat på de stödtjänster ni har behov av.
Har ni en redan fastslagen budget kan vi också återkomma med ett förslag på hur vi kan förvalta dessa
pengar på bästa sätt för er och för eleven.
Kontakt? Ta kontakt med verksamhetsledare Marika ”Mysan” Sundqvist på tel. 543 120 eller mail:
mysan@ungresurs.ax

