Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i
kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och
som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att elevens hemkommun
ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av
ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella
åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde
att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över
ungdomarna. I projektet kan det förkomma samverkan med personal
inom KAA.
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3573

Regionalt
Region Dalarna
Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas femton
kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarnas
uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala
utvecklingsarbetet i Dalarna. Region Dalarna är projektägare till Plugga
klart.
www.regiondalarna.se
Swedish Empowerment Center
Swedish Empowerment Center (Empowercenter) har sedan år 1990
skapat, utvecklat, och i praktisk verksamhet omsatt,
empowermentpedagogik. Empowermentpedagogik är ett medvetet
bemötande och förhållningssätt som syftar till att den man möter skall
finna vilja, mod och motivation att bli ett ansvarstagande subjekt i sitt
eget liv.
https://www.empowercenter.se/
MIRAK
MIRAK ADVISER arbetar med utvärdering, forskning och stöd till hållbart
förändrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet.
http://mirakadviser.se/

VETA
VETA Advisor är ett analys- och strategiföretag som hjälper
samhällsaktörer att utvecklas i takt med nya tider, nya utmaningar och
nya möjligheter.
http://vetaadvisor.se/

Nationellt
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla
kommuner, landsting och regioner.
https://skl.se/
Skolverket
Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning
och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
https://www.skolverket.se/
Plug In
Sveriges kommuner och landsting, (SKL) driver Plug In, ett nationellt
socialfondsprojekt som kan ses som föregångare till Region Dalarnas
Plugga klart-projekt. De är inne på den andra omgången av projektet och
de samlar information, forskning och goda exempel på
http://pluginnovation.se/
#jag med
#jag med är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige. I projektet
samverkar fem län för att utveckla metoder som tidigt identifierar och
motverkar studieavbrott från gymnasieskolan. Syftet med projektet är att
motverka studieavbrott och studiemisslyckanden och bidra till att unga
kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet
till arbetsmarknaden. Projektet är ett socialfondsprojekt som liknar
Plugga klart. Det finns i Sörmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och
Östergötland. http://www.regionostergotland.se/jagmed/
Värmlands Framtid
Regionalt socialfondsprojekt som arbetar för att stötta unga till studier
eller arbete.
http://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Ekonomisocialbidrag/Jobbcenter/Varmlands-framtid/

