
   
 

  

Dersom du jobber innen voksenopplæring, rådgivning, 

offentlige organisasjoner som arbeider med sysselsetting 

og arbeidsgivere/arbeidsgiverorganisasjoner 

ELLER 

hvis du er en ung voksen i alderen 18-30, er langtidsledig 

eller møter utfordringer med å komme inn på 

arbeidsmarkedet og behøver litt ekstra støtte 

 

da er igma3-prosjektet noe for deg. 

Korte ned avstanden til arbeidsmarkedet for 
unge som står i risiko for arbeidsledighet og 

sosial ekskludering – Fjernundervisning i 
koordineringstiltak for deltagende regionale 

nettverk 
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Effekter («impact») for fagfolk og organisasjoner som arbeider med unge 

voksne 

• Profesjonalisering for personer som arbeider med veiledning av unge 

voksne. 

• Profesjonalisering av tjenestene som tilbys til unge voksne av det 

deltakende nettverket. 

• Forbedring av administrative rutiner innen karriereveiledning, som 

muliggjør å administrere større arbeidsbyrder mer effektivt. 

• Mer effektiv karriereveiledning og flere muligheter for arbeidsplassering 

for unge voksne i alderen 18-30. 

Effekt («impact») for unge voksne 

• Tilrettelegging for elevene i læringsprosessen gjennom den fleksible 

igma3-metoden, tilpasset deres behov og evner. 

• Forbedret mulighet til utdanning med, sterkt fokus på videre arbeid, som 

vil føre til reduksjon i arbeidsledigheten blant unge voksne. 

Effekter av prosjektet 

Prosjektpartnere: 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

Prosjektkoordinator: 

 

 

Adresse: 
Bergsbrunnagatan 1,  

753 23 Uppsala, Sverige 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen 

[kommunikasjonen] reflekterer kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke stilles til 

ansvar for bruken av de foreliggende opplysningene. Prosjektnummer 2015-1-SE01-KA204-012244 

  

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Koordinator og partnere 
 

 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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I kommunikasjonsdokumentet "Moving Youth to Employment" 
(2012) hevder EU-kommisjonen at hovedproblemet med 
sysselsetting av ungdom er svak overgang fra skole til arbeid. 
Dette skyldes to grunner: a) arbeidsgivere er ikke villige til å 
investere i framtidig arbeidskraft og fokuserer vanligvis på dagens 
behov for selskapet; b) det er mangel på samarbeid/koordinering 
mellom ulike regionale aktører som arbeider med utdanning, 
rådgivning og sysselsetting av unge voksne. Ovennevnte gjør 
karriere- og rådgivningstjenester ineffektive og arbeids-
utplasseringer blir ikke tilpasset utdanningsplan og kapasitet, eller 
til regionale sysselsettingsbehov. 
 
Det er mange tjenestetilbydere som er involvert i prosessen med 
utdanning, rådgivning og sysselsetting av ungdom: 
voksenopplæring, yrkesopplæring, kommuner, arbeidsformidling, 
frivillige organisasjoner etc. Alle disse organisasjonene bruker sine 
egne metoder for karriereveiledning og jobbutplassering. Siden 
det ofte ikke er noen samordning mellom disse, kan personer 
oppleve å få de samme veiledningstjenestene flere ganger, eller 
at gode tjenester tilbys til feil tid. I tillegg er det i de fleste EU-land 
mangel på en faglig standard og opplæring for fagpersoner som 
jobber innen karriereveiledning. 
 
Igma3 tar sikte på å svare på denne utfordringen ved å tilby en 
metode og ressurser for aktører som arbeider med unge voksne. 
Denne vil også omfatte strategier for jobbutplassering og know-
how om hvordan man kan endre holdningene hos arbeidsgivere. I 
tillegg vil prosjektet også tilby aktørene et fjernundervisningskurs, 
gjennom et Moodle system. Til slutt tar igma3 sikte på 
profesjonalisere ansatte i voksenopplæringen som arbeider med 
karriereveiledning og jobbutplassering av unge voksne. 

Bakgrunn og målene for prosjektet 

Hva handler 
igma3 om? 

Fordeler med igma3, 

både for interesserte 

organisasjoner og unge 

voksne: 
 

 Organisasjoner 

 Profesjonalisering  

 Forbedring av 

administrativ rutine i 

karriereveiledning 

 Mer effektiv 

karriereveiledning og 

utplassering 

 

 Unge voksne 

 Tilrettelegging av 

læringsprosessen 

gjennom en fleksibel 

metode, tilpasset behov 

og evner 

 Forbedret mulighet til 

utdanning med fokus 

på videre sysselsetting, 

som fører til redusert 

arbeidsledighet 
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For å oppnå målet med prosjektet er det utviklet en omfattende arbeidsplan som skal føre til de 

følgende resultatene: 

1. Utvikling av igma3 Metodologi for fagpersoner 

2. Utvikling av igma3 Opplæringsplan for de deltakende regionale nettverkene 

3. Nasjonale undersøkelser av eksisterende rådgivningstjenester som er tilgjengelige for unge 

voksne, og hvilken rolle ulike regionale/lokale interesseorganisasjoner har i veiledningsprosessen 

4. Informasjonshefte til arbeidsgivere med markedsføring om prosjektet 

5. Nettside med tilgang til en e-læringsplattform som inneholder igma3 opplæringsmateriell  

 

Effekten av innføringen av igma3-metoden i de regionale nettverkene vil føre til bedre muligheter for 

jobbutplassering for unge voksne, som er basert på deres behov og kapasitet. Videre vil den koordinerte 

innsatsen til nettverkene føre til mer åpenhet og effektivitet på systemnivå i forbindelse med 

karriererådgivning og sysselsetting av unge voksne. 

 

igma3 hovedresultater 

De mest aktuelle temaene i 

igma3-prosjektet: 

1. Problemstillinger ifbm. 

arbeidsmarkedet, 

karriereveiledning, 

arbeidsledighet blant unge  

2.  Ny innovativ læreplan / 

pedagogiske metoder / 

utvikling av 

opplæringskurs 

3.  Regionalt fokus og 

samarbeid 

For mer informasjon om igma3, besøk   

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

