Ung Vesterålen

Presentasjon til Ung Velferd Gardermoen

-Samarbeidet startet i 2016 etter at Ingebjørg Meland hadde presentert Ung Invest på nav leder konferanse
-Vi etablerte en gruppe bestående av rektorer fra vgs og nav for å jobbe videre med et fellesprosjekt
-Fylkesordfører i Buskerud deltok på seminar i Vesterålen sammen med fylkesordfører i Nordland for et gjøre et
forankringsarbeid, her var med en ungdom som gjorde stort inntrykk
-Fikk prosjektmidler fra fylkesmannen i Nordland i 2019 og Ung Vesterålen startet opp 18.11.19. Prosjektet heter
Ung Vesterålen inntil vi får godkjenning på å hete Ung Invest avd. Vesterålen
-Vi finansieres av sparebankstiftelsen, Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland gjennom sosiale
midler fra AVDIR (NAV)
-Første ungdommen kom til oss 3.2.20 og i dag er vi 15 ungdommer som tar ulike studieretninger og har ulike mål.
Vi har samarbeidsavtaler med alle skolene i Vesterålen i tillegg til Bodin og Narvik.
-Vi jobber med samme metodikken som Ung Invest og er helt avhengig av det samarbeidet for at prosjektet hos oss
skal videreutvikle seg. Lærer sammen.

-Nasjonal pilot en viktig måte å utvikle kunnskapen om metodikken
-Prosjektet eies av nav kontorene og de vgs skolene i Vesterålen
-Egen styringsgruppe med representanter fra nav, vgs og prosjektleder. Vi har hatt møte ca 1 gang pr mnd siden siden
våren 2017. Alle prioriterer styringsgruppemøtene og det er en helt klar suksessfaktor
-Det jobbes med å få på plass ei referansegruppe på fylkesnivå med bl.a fylkesdirektør i Nav, representant fra
utdanningsavdeling på fylket, representant fra næringslivet og ungdomsrepresentant fra fylkestinget. Målet for
referansegruppa skal være å jobbe mot at tiltaket blir varig
-Vi har akkurat avsluttet studiet «Hvordan utvikle styrkebasert læringsfellesskap - teorier og praksiser» som gjennomføres
av NTNU og Unginvest. Studiet har vært gjennomført lokalt på Sortland og vi har vært 24 studenter fra ungdomsskole,
vgs, nav og arbeidsmarkedsbedrift. Studiet har gitt oss 15 studiepoeng, altså 360 studiepoeng til Vesterålen og Harstad.
Studiet har vært finansiert at sparebankstiftelsen sitt ungdomsløft. Vi jobber nå opp mot del 2.

