
 

 

Till dig som är förälder/vårdnadshavare: 

I projektet                           arbetar vi med att ta fram olika metoder för 

att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen. Det kan vara genom 

aktiviteter så som individanpassade studieplaner eller på lång sikt  

få hjälp till en fast etablering på arbetsmarknaden. 

Vi ska även arbeta med förebyggande åtgärder samt fortbildning, 

rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal.  

Vi kommer även att arbeta individanpassat och coachande med att 

stötta, motivera, stärka självförtroende och arbeta med elevers hälsa. 

                         är ett EU-projekt som samordnas av Regionförbundet i 

Östergötland och vi är 5 län som samverkar – Östergötland, Sörmland, 

Västmanland, Örebro och Uppland. I Sörmland driver Nyköpings 

kommun och Oxelösunds kommun ett projekt tillsammans och det finns 

även ett projekt i Katrineholm. Projektet inkluderar elever i både 

kommunala som fristående skolor.  

Du kan läsa mer på Nyköpings- och Oxelösunds kommuns hemsidor eller 

kontakta skolans rektor för mer information.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funderar du på att hoppa 

av gymnasiet?  

- Gör inte det!  

Vi arbetar för att fler elever ska fullfölja sin 

gymnasieutbildning. Vill du vara med? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi arbetar enskilt med varje elev. Du får stöttning och hjälp med 

att hitta motivation till fortsatta studier.  

Vi kan erbjuda dig:  

• Personlig kontakt med ungdomssamordnare 

 

• Motiverande samtal på valfri plats 

 

• Stärka det som fungerar bra i skolan 

 

• Hitta lösningar på det som inte fungerar i skolan 

 

• Gemensamt komma fram till vilken form av stöttning 

som behövs 

 

• Gemensamt göra upp en aktivitetsplan 

 

• Samverka med andra aktörer utanför skolan som t ex 

Ungdomsmottagningen och Socialtjänsten 

 

• Informera om vad som händer vid ett skolavhopp 

 

För mer information kontakta din elevhälsa eller rektor. Du kan 

även läsa mer om projektet på Nyköpings- och Oxelösunds 

kommuns hemsidor.  

Idrott är dom 

bästa lektionerna! 

Jag behöver lugn och 

ro annars kan jag inte 

koncentrera mig.  

Jag vill ha rätt 

hjälp i skolan. 

Jag kan vara 

mig själv med 

min lärare. 

Det är jobbigt att gå 

upp på morgonen – 

jag är så trött.  

Min lärare 

bryr sig om 

min framtid. 

Det bästa är när 

läraren läser högt! 

I min klass är flickorna 

smartare och behöver 

inte lika mycket hjälp. 

Jag vill ha mer 

hjälp av min 

lärare! 

Jag vill gå i skolan, 

men… 


