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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014
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?
2/10 erbjöd vi en CV-kurs för projektdeltagarna. Därefter har deltagarna uppdaterat
sina meritportföljer på AF:s hemsida.
Den 2/10 hade vi även ett dialogmöte för mentorerna inom mentorskapsprogrammet.
Mötet är en del av programmet då vi träffas med mentorerna och pratar om
programmet där även mentorerna får dela med sig av sina erfarenheter i programmet.
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Den 3/10 hade vi kompetensutvecklingsdag i verksamheten. Vi har köpt in en
workshop om validering med inriktning mot informella kompetenser för att kunna
systematisera vår arbetsätt.
Den 6/10 fick vi besök från ESF för en uppföljning på ekonomi och
projektaktiviteter. Då kom Eva Jonsson och Peter Tillberg från ESF till
verksamheten. Generellt var gruppen nöjd med uppföljning och fick även träffa
arbetsgruppen samt deltagarna.
Den 10/10 gjorde vi en presentation om projektet i ett Rotary frukostmöte och
berättade om mentorskapsprogrammet och vårt samarbete.
Den 13/10 gjorde vi med deltagarna en rundvandring i Vitabergsparken på söder då
rundvandringen var kopplad till boken Mina drömmarstad som deltagarna läser i
projektet.
Den 20/10 ordnade vi tillsammans med Korta Vägen vid Stockholms universitet,
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ett samarrangemang i form av en
arbetsmarknadsdag. Dagen var innehållsrik med aktiviteter som mingel med
arbetsgivare/rekryterare, lunch och föreläsning inom arbetsrätt.
Vi inleder ett nytt samarbete med ULV-programmet (utländska lärarnas
vidareutbildning) vid Stockholms universitet. Under 5 veckor, 1 dag/vecka med start
den 26 oktober kommer vi att prova vår metod i svenskundervisning hos deltagarna i
ULV-programmet och se hur deras kunskaper i svenska utvecklas. Det är också en
del av implementeringsarbetet och spridning av arbetssättet hos andra målgrupper.
Den 30/10 sammankallade vi styrgruppen för projektet för ett extra möte med
anledning av att Caroline Tovatt som är utvärderare i projektet avslutar sin tjänst i
projektet pga ett nytt arbete hos regeringskansliet.
Den 30/10 genomförde vi andra intervjuträningen hos företaget PA Consulting. Den
här gången hade deltagarna med annonser som de skulle söka till och fick träna på
med konsulterna hos företaget. Nästa och sista gruppen går till företaget den 27
november.
Den 31/10 gjorde deltagarna sina arbetsplatspresentationer gruppvis. Deltagarna var
väldigt ambitiösa och gjorde oerhört bra presentationer inom temat arbeta i Sverige.
Detta var också slutpresentation för moment 2 i projektet. Gruppen avslutar sin
utbildning den 12 december.
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Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
- Deltagarna har presenterat sina grupparbeten utifrån temat Att arbeta i Sverige.
- Uppdatering av konton på AF:s hemsida efter CV kursen.
- Vi fortsatt med att träna på intervjufrågor med hjälp av forumteater.
- Arbetsmarknadsdagen.
- Intervjusamarbetet med PA Consulting har inletts.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Genomförandet av projektaktiviteterna fungerar bra. Vi har haft lyckade aktiviteter
med deltagarna som arbetsmarknadsdag och presentationer.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Projektet går enligt planen dock måste vi rekrytera en ny utvärderare, se över
budgeten och utifrån diskussionen med handläggaren på ESF kring
samhällsorientering och andra inkomster göra en ansökan om omfördelning i
budgeten.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen

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

24

18

79

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

3 343 270 kr

69

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

x

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Budgeten för samhällsorientering har inte utnyttjats.
Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?

Eventuell omplacering av budget.

Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

2 oktober

CV kurs för deltagarna

24

2 oktober

Frivilligt dialogmöte för mentorer

8

3 oktober

Kompetensutvecklingsdag

Hela
verksamheten
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6 oktober

Uppföljningsmöte med ESF.

4-10

10 oktober

50

13 oktober

Presentation av projekt i Rotary
frukostmöte
Vitabergsvandring

20 oktober

Arbetsmarknadsdag

90

22 oktober

Uppföljningsmöte med handläggare

2

22 oktober

Workshop om arbetsätt i projektet för
10
lärarkollegor i verksamheten
Inslag i ULV-programmet om arbetsätt i 7
projektet
Extra styrgruppsmöte
8

29 oktober
30 oktober
30 oktober
31 oktober

Intervjuträning med grupp nr 2 i
företaget PA Consulting
Presentation av arbetsplats, avslutning
moment 2

23

10
23

Underskrift projektansvarig, 2014-11-21

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
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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

