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Nu är ansökan beviljad :)

I höstas erbjöds pågående ESF-projekt möjlighet till förlängning av projekttiden. Ramps styrgrupp beslutade att ansöka
om förlängning till och med december 2013 (ordinarie sluttid
är 2012-04-30). Förlängningen ger bland annat möjlighet till
mer tid för implementering av Ramps arbetssätt i ordinarie
verksamhet. Nu har vi fått besked om att ansökan är beviljad
och de kommuner som kommer att fortsätta arbetet i Ramp
är: Kalmar, Lessebo, Emmaboda och Nybro. Mörbylånga och
Borgholm står kvar som samarbetsparter.

Lärande utvärdering

Vinterns träffar

Varje månad hålls teamdagar för
vägledarena.
Planerade mötestillfällen

19/2 och 14/3

Styrgruppsmöte

Vår lärande utvärderare Lars Lindblom, har under hösten och
vintern besökt och intervjuat våra delprojekt. Lars deltar också
på våra vägledarträffar och styrgruppsmöte. Vi ser fram emot
den delanalys och artikel som snart kommer.

Studiebesök hos Saab Scania Oskarshamn

Delprojekten jobbar ständigt med kontakter med näringslivet
och studiebesök i den egna kommunen är en naturlig del av
vardagen. Under vintern har delprojekten även gjort studiebesök tillsammans och besökt Scania i Oskarshamn och under
januari har Kalmar hamn besökts. Vi är tacksamma för att
företagen ger sig tid och tar emot oss och tar tacksamt emot
tips om företag som vill ha besök.

26/2

Mats Arnér från Nybro kommun är
ordförande.
Kontakta projektledare Ann Crantz
om du har önskemål att besöka något av dessa möten.

Hänt i november
I mitten av november hade vi återigen den populära aktiviteten Rekryterare för en dag. Deltagarna får
byta perspektiv och agera rekryterare. Det var lika uppskattat och lyckat
som tidigare (se äldre nyhetsbrev).

Vet du att…

På Ramp:s hemsida kan du läsa mer om deltagarnas sammanfattning om studiebesöket I Oskarshamn.
Läs mer »

Lärande nätverk

Ramp är med i ett nätverk tillsammans med flera andra
ESF-projekt i regionen. Vi träffas och utbyter erfarenheter. I
november var vi (projektledningen) i Alvesta och ESF:s processtöd Margareta Ivarsson var med och inspirerade och utbildade
oss bland annat i strategisk påverkan.

”Många deltagare har
genom Ramp hittat
nya yrkesinriktade vägar, fått arbete, börjat
studera, fått spännande praktikplatser och
framförallt fått inspiration och en personlig
utveckling”
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