Arbetsmarknadsutbildning för synsvaga
I Arbetsmarknadsutbildning för synsvaga hos Work for you jobbar vi i fyra moduler för att förbereda dig för ett
kommande arbetsliv. Målgruppen är synsvaga som är arbetssökande alternativt riskerar att bli arbetslösa.
Syftet är att du efter genomförd utbildning ska få anställning, vidareutbilda dig inom t.ex. Komvux,
Yrkeshögskolan, eller av Arbetsförmedlingen upphandlad yrkesinriktning. Alternativt starta ett företag som
egenföretagare, eller tillsammans med andra t.ex. i form av sociala arbetskooperativ.

Innehåll

Utbildningen är indelad två delar om två moduler var. Den första delen är av förberedande karaktär och
innehåller moment för att kartlägga dina behov och förutsättningar samt göra nödvändiga grundläggande
insatser. I del två ligger fokus på arbetsmarknadsutbildning och du får då genomgå arbetsplatsförlagt lärande
(APL) samt anställningsförberedande lärande på APL-plats.

Del 1. Förberedande utbildning
Personlig inventering - ca 4 veckor
Information om utbildningens innehåll, upplägg och genomförande. Inventering, kartläggning och
dokumentering av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, intressen samt andra
kompetenser.
Förberedande och orienterande insatser - ca 16 veckor
Arbetslivsorientering och studieorientering. Aktiverande, motiverande och bearbetande insatser. Praktik
och jobbsökaraktiviteter. Framtagning av arbetsplats.

Del 2. Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsplatsförlagt lärande - ca 14 veckor
Praktisk arbetslivserfarenhet genom APL, på en eller flera arbetsplatser.
Anställningsförberedande lärande ca 12 veckor
Komplettering av förberedelser för att nå slutmålet om att vara helt redo för anställning. Framför allt
praktiskt arbete under handledning.

► Omfattning
Den totala tiden i utbildningen kan variera utifrån det individuella behovet.
► Så går du tillväga
Om du har en synnedsättning och har behov av vägledning samt stöd och hjälp för att hitta ett lämpligt
arbete - kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om denna utbildning. Om det blir aktuellt så skickar vi en
inbjudan till dig. Tillsammans gör vi upp en planering med ett anpassat innehåll efter dina behov.
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