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KAA
Kommunens aktivitetsansvar 
Vi hjälper dig att hitta din väg mot utbildning, arbete eller 
annan meningsfull aktivitet.  
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HUR FUNKAR DET MED KAA? 

Bor du i Öckerö kommun och är mellan 16 och 20 år? 
Har du hoppat av gymnasiet, eller aldrig börjat? Gått ut 
gymnasiet men saknar betyg? 

Vill du komma igång men vet inte hur?  Då ska du 
vända dig till KAA-teamet! Vi kan hjälpa dig att hitta 
vägen mot ditt mål. 

1. Kontakt
Hör av dig till oss! Vi jobbar även uppsökande och tar 
kontakt med unga som som inte har någon sysselsätt-
ning. 

2. Information
Vi träffas för ett första informationssamtal. Du får 
gärna ta med dig en förälder eller annan viktig person 
för dig. 

3. Kartläggning
Tillsammans kartlägger vi din situation och funderar 
kring möjliga vägar framåt för dig. Kanske känns vägen 
tillbaka till utbildning lång eller så vill du prova på en 
helt ny inriktning.  

4. Framtidsplan
Tillsammans utformar vi en planering som utgår från 
just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt 
som vi pratar om dina se eventuella hinder och svårig-
heter.

5. Aktivitet
Vi hittar aktiviteter som passar dig - just nu. Under 
tiden jobbar vi tillsammans och stämmer av för att du 
ska känna att du på väg i rätt riktning.
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VAD ÄR KAA? 

Enligt skollagen är Öckerö kommun skyldig att med 
jämna mellanrum hålla sig informerad om vad du, som 
är mellan 16 och 20 år och inte studerar eller har en 
gymnasieexamen, har för sysselsättning. 

Kommunen är också ansvarig för att försöka hitta och 
erbjuda dig stöd till en meningsfull sysselsättning som 
motiverar dig att påbörja eller fortsätta en utbildning. 
Det är det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA EN VÄG MOT 
UTBILDNING, ARBETE ELLER ANNAN 
MENINGSFULL AKTIVITET. 

Aktivitetsansvaret gäller dig som har fullgjort din 
skolplikt (gått ur grundskolan åk 9), inte genomför en 
utbildning på ett nationellt program på gymnasiet/ i 
gymnasiesärskolan eller har avslutat din gymnasieut-
bildning med ett studiebevis eller ett gymnasieintyg.

Vi erbjuder dig samtal med studie- och yrkesvägledare 
samtidigt som vi försöker hitta aktiviteter som kan 
motivera dig att hitta vägen vidare som studier, kurser 
eller praktik. 

Så långt det är möjligt vill vi hitta individuella lösning-
ar utifrån just din situation och dina behov. 

Vi arbetar tillsammans med AME, Fritidsgården och 
Studiecentrum på Öckerö seglande gymnasieskola.



4

ÖC
KE

RÖ
 K

OM
M

UN
 |

 S
EP

TE
M

BE
R 

20
22

ANTECKNINGARKONTAKT
Studie- och yrkesvägledare 
& Handläggare KAA
  Andrea Hansson
  andrea.hansson@ockero.se
 031-97 64 37

Lärare Studiecentrum & 
Handläggare KAA
  Jakob Sandberg
  jakob.sandberg@ockero.se
 070 211 13 68

Biträdande rektor & Hand-
läggare KAA
  Brita Malmcrona
  brita.malmcrona@ockero.se
 031-97 63 35
 072 144 79 09


