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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november
2013
Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av
verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och
god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som
samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten är kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgår från
de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan.
Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om
utbetalning.

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
5 november 2013: Vi har bildat en pedagogiskreflektionsgrupp i verksamheten och
bjudit in pedagoger från olika delar i verksamheten för att presentera våra aktiviteter
inom svenskundervisningen. Vi har fått en bra återkoppling och liknande möten
kommer vi att sammankalla gruppen till i fortsättningen.

Svenska ESF-rådet, Stockholm

Telefon: 08-457 33 00

Besöksadress: Hantverkarg. 25 B, 6tr

Fax: 08-457 33 01

Postadress: Box 220 80, 104 22 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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6 november 2013: Rotary klubben i Tumba har bjudit in oss för att presentera
projektet. De blev intresserade av mentorskapsprogrammet och vill ha ett samarbete.
Detta är mer ett långsiktigt samarbete och vi kommer att diskutera vidare om hur vi
tillsammans kan ordna vissa gemensammana aktiviteter. Vi har haft diskussion om
att ha pratgrupper då medlemmar från Rotary kommer och pratar med
projektdeltagarna.

Under våren kommer vi att bjudas in till årsstämman för alla klubbar i länet då det
blir ca 1500 Rotary medlemmar. Vi kommer att berätta om projektet med fokus på
mentorskap.

8 november har vi haft en avslutning för första 15 veckors upplägg. Alla har sökt sig
vidare till andra aktiviteter som Korta Vägen, sfx och mer svenskundervisning på
olika nivåer i olika platser. Uppföljning på deltagarna kommer att göras 6 månader
efter avslutade studier.

Den 18 november var vi först på ett halvdagsseminarium på Länsstyrelsen i
Stockholms län och presenterade projektet för representanter från alla kommuner.
Intresset var stort! Direkt efter åkte vi till ett möte som vi blev bjudna på i Huddinge
kommun för en grupp med representanter från Södertörns högskola, Karolinska
institutet, KTH, kommunpolitiker och näringslivskontoret. Huddinge kommun
generellt är intresserad av projektet och efter att vi har etablerat oss mer med våra
aktiviteter och upplägg vill ha diskussioner om hur vi framöver kan hitta en
samarbetsform framförallt i södertöns kommuner. Huddinge vill också undersöka
möjligheterna till en koppling mellan Matchning Södertörn och Academic POWER.
Det är en intressant utveckling som vi kommer att diskutera vidare i fortsättningen.
Vi fick också en kontakt på Södertörns Högskola för ett eventuellt samarbete.

Den 19 november hade vi styrgruppsmöte för projektet. Styrgruppen konstaterar att
kunskapsområden inom den breda referensgruppen skulle kunna användas på ett
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bättre sätt. Då bestämde vi att den lärandedelen av utvärdering skulle projektet kunna
genomföra i form av att bilda olika grupper för olika målområden och deltagarna i en
sådan grupp kan väljas ut från den breda referensgruppen. Förslaget presenterades
för referensgruppen den 21 november och möttes av en positiv reaktion. Nästa
referensgruppsmöte är den 30 januari 2014 och kommer att äga rum på KSL i
Stockholm. Lärandeutvärderingen och processutvärdering skulle då kunna synkas
ihop i en slututvärdering.

Till ESF har projektet skickat en ansökan om en omfördelning mellan poster som är
större än 10 % av budgetomslutningen. Vi vill flytta budgeten för en utvärdering till
personalkostander och anställa en utvärdera istället i en omfattning på 20 %. Vi
kommer att garantera att utvärderaren är autonom från övriga verksamheten i
anställningskontraktet. Detta har även motiverats i ett motiveringsbrev. Anledningen
till detta är att projektet inte har kunnat anlita en extern utvärderare pga. olika
anledningar som har skrivits i tidigare lägesrapporter.

Projektet

har

även

skickat

en

avsiktsförklaring

för

samarbete

mellan

Arbetsförmedlingen och Academic POWER till ESF. För att avsiktsförklaringen ska
vara mer hållbar har den skrivits under av Jan Strandbacke som är förvältningschef
för AVUX och Nina Angermund Carlsson som är chef för Arbetsförmedlingen i
Botkyrka Salem.

Den 22 november presenterade vi projektet i den årliga nationella konferensen som
anordnas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms
universitet.

Där fick vi nya kontakter bland annat från motsvarande

utbildningsdepartementet från Norge och Halmstad kommun som vill höra mer om
vår arbetsätt med utländska akademiker och vill göra studiebesök.

4(9)

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
Den 21 november 2013. Föreläsning om ”Skoljuridik” Föreläsare: Staffan Olsson på
ULV-projektet på Stockholms universitet.
11 projektdeltagare fick lyssna på en föreläsning på SU som vänder sig till
deltagarana inom ULV-projektet. Utifrån vårt samarbete med ULV kan deltagarana
inom projektet lyssna på olika föreläsningar på ULV. Det sker ungefär 1
föreläsning/månad.

Vi har nu efter att ha genomfört ett första 15 veckors upplägg mer kött på benen i
våra aktiviteter. Det märks också att deltagaran är mer intresserade, deltagande och
vi har ett mer sammanhållet program.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Vi har presenterat projektet inom olika forum som mötte mycket positiva reaktioner
vilket får oss känna att vi är på rätt väg i utvecklingen av projektet.

Avsiktsförklaringen för samarbetet mellan AF har skrivits på av personer på
chefspositioner för att avtalet ska var a mer hållbart. Det visar den goda viljan för det
fortsatta samarbetet även efter projekttiden är slut.

Vi har ännu inte kunnat anlita en utvärdera för projektet men instället har vi lämnat
in en ansökan till ESF för att kunna anställa en utvärderare som är autonom.
Förhoppningen är att ansökan beviljas och att vi får ett besked innan nyår. Då skulle
vi kunna anställa en utvärderare redan i januari 2014.
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Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)

11-13 november har vi haft planeringsdagar och gjort utvärderingar på våra
aktiviteter. Den 18 november tar vi in nya deltagare. Följande ändringar bestämde vi
att göra i upplägget i samråd deltagarrepresentanter:
– Vi delar upp deltagarna i 3 grupper. Röda, gula och gröna gruppen. Röda gruppen
består av personer som är helt nya i projektet och kommer direkt från inskrivning. De
kommer vi att titta närmare på under 5 veckor och de ska också få delta i ett
vägledningsprogram i 5 veckor med fokus på egenmakt. Därefter tillhör de den gula
gruppen. Gula gruppen består av personer som har gått i projektet i en kortare tid
men är inte så kommunikativa i svenska. Den gröna gruppen består av deltagare som
är mer kommunikativa och de får mer aktiviteter inom kommunikation och
vägledning.
– Vi gör vissa ändringar i schemat utifrån önskemål från studerande om att
heldagsaktiviteter kombinerat med självstudier efter lektionstid var för mycket. Då
har vi minskat våra aktiviteter till 4 halva dagar och 1 heldags aktiviteter för varje
grupp.

Måndag

tisdag

9.00-10.30

Start för veckan

11.00-12.30

Jenny
grammatisk
föreläsning för
alla

13.00-16.00

Vägledning
Vägledning
(Lobna/Serdar)för (Lobna/Serdar)
röda gruppen
för gula gruppen

Dawood med
gröna gruppen
Jenny med röda
och gula

onsdag
Dawood med
röda och gula
gruppen, Jenny
med gröna
gruppen

torsdag

fredag

Dawood med
gröna gruppen
Jenny med röda
och gula

Avslutning för
veckan,
presentationer,
loggböcker,
uppföljningssamtal.
Dawood, Jenny och
Lobna

Kl. 13-14. Planering
Vägledning
och avslutning för
(Lobna/Serdar)
veckan i
för gröna gruppen
arbetsgruppen
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Omgång 2
Start: 18
november
Slut: 7 mars (14v)
18 dec -7 jan:
juluppehåll.

3-7 mars:
planering för
presentationer
för avslutning

10-14 mars:
planering och
utvärdering

Omgång 3
Start: 17 mars
Slut: 20 juni (14 v)
16-20 juni:
planering för
presentationer
för avslutning
17-21 april:påsk
30-1 maj: valborg
29 maj: kristi
himmelfärd
6 juni:
nationaldag
20 juni:
midsommarafton
23-27 juni:
planering och
utvärdering

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Ja, projektet ligger i fas med måluppfyllelse förutom frågan om utvärderaren.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

En utvärderare har inte anlitats än men projektet ser till att allt dokumenteras väl
under denna tid.
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Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.

Total projekttid i

Antal genomförda månader tom

Genomförda månader i procent

antal månader

denna ansökan om utbetalning

av totalt antal månader (%)

7

29

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

1 032 662 kr

21.3

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Utvärderaren är ännu inte klar. Vi väntar på ett besked från ESF angående frågan om
utvärderare.

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?

Under tiden ser vi till att dokumentera väl tills utvärderaren är på plats.
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Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

5 november

Pedagogiskreflektion

9

6 november

Möte med Rotary Tumba

11-13 november

Planering i arbetsgruppen

4

14-15 november

Planeringsdagar inom Botkyrka

2

vuxenutbildning
18 november

SFI-halvdag i Länsstyrelsen

110

18 november

Högskolegrupp i Huddinge kommun

8

19 november

Styrgruppsmöte

7

21 november

Referensgruppsmöte

8

Föreläsning på SU: Skoljuridik

11

Vux konferens av Nationellt centrum

120

22 november

för svenska som andraspråk
28 november

Konferens för working for change

250

29 november

Handlingsplaner för vägledningscenter

15
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Underskrift projektansvarig, 2013-12-06

Serdar Korkmaz, projektledare

Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten
Ansökan om utbetalning till:

Svenska ESF-rådet i Stockholm
Integrationsfonden
Box 220 80
104 22 Stockholm
Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska
kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet

