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Anordnarresurs i Norr
Utbildning och stöd till föreningslivet så att de kan 
erbjuda varaktigt arbete till arbetslösa som finns i fas 3

Föreningen Urkraft
Laboratorgränd 9, K-huset Campus, Skellefteå
Telefon: 0910 – 579 00 vxl
Kontaktperson: Katrin Lundmark, katrin@urkraft.se
Kontaktperson: Therese Lundgren, therese@urkraft.se

HSO-Norrbotten
Kronan H4, 974 42 Luleå
Telefon: 070 – 354 83 77
Kontaktperson: Kurt Hofgren, kurt-hofgren@telia.com

Framnäs Folkhögskola
Adrian Wennströms väg 15, 943 33 Öjebyn
Telefon: 0911- 23 11 00 vxl
Kontaktperson: Bo Olofsson, bo.olofsson@framnas.nu

Sunderby Folkhögskola
Kråkbergsvägen 7, 95 442 Södra Sunderbyn
Telefon: 0920 – 26 66 00 vxl
Kontaktperson: Sussanne Blomdahl, sussanne@sunderby.fhsk.se

Om du är intresserad av att ingå i nätverket, skicka dina uppgif-
ter till någon av ovanstående organisationer med; Föreningens namn, 
adressuppgifter och kontaktuppgifter.



Det finns möjligheter
Under de kommande åren ökar antalet arbetslösa som inte längre 
har rätt till ersättning från arbetsförmedlingen, dvs de har fun-
nits inom aktivitetsgarantin i minst 450 dagar. De ska nu erbjudas 
arbete/sysselsättning under högst två år. Det handlar om personer 
som av olika skäl har svårt att få ett arbete.

Ni har nu möjligheten att bidra till nya arbetstillfällen och få er-
sättning för det. Målet är att hitta arbetsuppgifter som är till gagn  
både för individen och arbetsgivaren. Därför är det viktigt att ge 
kompetensutveckling till de som ska fungera som handledare på 
arbetsplatserna.

Det är vi som fått uppdraget

HSO-Norrbotten, Sunderby folkhögskola, föreningen Urkraft i 
Skellefteå och Framnäs folkhögskola har valt att ingå i ett partner-
skap. Vi har fått uppdraget från Europeiska Socialfonden för att  
erbjuda denna kompetensutveckling för handledarna. 

Detta är vad vi erbjuder
Kompetensutveckling för handledare i form av återkommande 
utbildningar.

Vi erbjuder också ideella organisationer, ekonomiska föreningar, 
stiftelser m fl (inom den sociala ekonomin) att ingå i ett nätverk 
för att ge ytterligare en dimension till arbetet.

För att fungera som handledare är det viktigt att man är trygg i 
sin roll. En grundutbildning under två dagar tar upp rollen som 
handledare och ger stöd i arbetet.

Grundutbildningen följs upp av regelbundna handledarträffar 
med utbildningar inom viktiga områden. 

Hela utbildningen innehåller följande delar:
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Att inspirera och inspireras: Jag som handledare / Motiverande samtal

Ledarskap i utveckling: Värdegrund / Bemötande / Arbetsgruppens psykolgi

Interaktiv hemsida som stöd för arbetet

Social ekonomi och socialt företagande

Tillgänglighet och jämställdhe


