
Våra motivations-
coacher erbjuder 
dig mellan 16-20 år 
stöd i din framtids-
planering.

Hur ser dina 
framtidsplaner ut?



Vad gör 
du idag?

Är du mellan 16-20 år och studerar, jobbar eller 
saknar sysselsättning? Kommunen är enligt 
skollagen skyldig att håll sig informerad om 
ungdomars sysselsättning och att erbjuda 

stöd. Lämna gärna dina uppgifter 
direkt på gyf.se/kaa. Vi 

finns här för dig!



Motivationscoacherna 
erbjuder dig stöd!
• Vi har träffar där vi diskuterar studier, jobb  

och framtid med dig.

• Vi gör tillsammans med dig studiebesök på  
utbildningar, arbetsplatser, Arbetsförmedlingen m.m.

• Vi hjälper dig att söka utbildningar, eller att skriva in  
dig på Arbetsförmedlingen.

• Vi hjälper dig med  
myndighetskontakt  
eller annat du behöver. Besök oss gärna 

på Fabriksgatan 29. 

Vi bjuder alltid 
på fika!



Bra att veta
• Du kan söka gymnasieprogram t.o.m. det år du fyller 19.
• IM-programmen erbjuder alternativ till dig som inte  

har fullständiga grundskolebetyg.
• Du kan läsa in både grundskole- och gymnasiebetyg  

på folkhögskola när du har fyllt 18 år.
• När du har fyllt 20 år kan du komplettera betyg  

via Komvux.
• Arbetsförmedlingen har möjlighet att stötta dig i ditt 

arbetssökande.

Vår skyldighet
Kommunen är skyldig enligt skollagen att hålla sig  
informerad om din situation när du är under 20 år och  
inte går i gymnasiet. Det innebär att motivationscoacherna  
i Kalmarsunds gymnasieförbund, minst 2 ggr/år kommer  
att kontakta dig för att höra om din situation har  
förändrats.

För att underlätta arbetet är det bra om du själv lämnar 
uppgifter till oss så vi vet om du är i någon form av  
sysselsättning eller inte, och om du vill ha vårt stöd.

Hör av dig!
Det är inte så krångligt, gå in på gyf.se/kaa 
och fyll i dina uppgifter. Kryssa i om du vill ha 
stöd av en motivationscoach. Du kan också 
ringa, SMS:a eller maila. Uppge namn och 
om du studerar eller arbetar.

Mikael tel. 073-046 55 55,  
e-post: mikael.holmaker@ksgyf.se

Robert tel. 072-513 56 23,  
e-post: robert.bergkvist@ksgyf.se
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Om vi inte hör något 
från dig återkommer vi 
inom de närmaste veckorna 
för att kolla så du har fått 
informationen, och för 
att höra om vi kan 
vara till hjälp.

17-0468


