
Projekt som ger jobb 
Vuxenutbildningen samarbetar med socialförvaltningen, Arbetsmarknadenheten och  
Arbetsförmedlingen för att få fler ungdomar och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 
Med stöd från Europeiska socialfonden startade Vuxenutbildningen i höstas ett projekt 
för att utveckla och utöka arbetet. Projektet kommer att vara till mars 2022.  

Kartläggningen av vilka som kunde ingå i projektet gjorde Elisabeth Tholfsson 
projektsamordnare på uppdrag av Rolf Östman verksamhetschef Vuxenutbildningen i 
slutet av 2019. 

Projektet består av tre delar, en del är utlandsfödda kvinnor som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden och en del av ungdomar som är hemmasittande, har försörjningsstöd eller på 
annat sätt har stöd av samhället. Den tredje delen handlar om personer med högfungerande 
autism som finns i kommunens LSS-verksamhet. 

Nyanlända lär sig arbeta i storkök och café 

Deltagarna i projektet har alla olika bakgrunder, det de har gemensam är att de har haft 
svårigheter att tillgodose sig den svenskundervisning de har fått på SFI, svenska för invandrare. 
Syftet med projektet är att de ska lära sig att arbeta i kök eller café som leda till en anställning 
och att lära sig bättre svenska. En deltagare har tre månader i projektet men det kan också 
förlängas beroende på utveckling.  

 

Jenny Oksanen med deltagarna i caféprojektet. 

 

 



Nya kompisar 

På Skofabriken i Kumla är det fem kvinnor som deltar i projektet och där lär de sig 
caféverksamhet. Jenny Oksanen är deras instruktör och handleder dem i det dagliga arbetet på 
caféet. Projektet startade för cirka 5 veckor sedan och redan märker Jenny skillnad på deras 
språk. 

- Vi har högt i tak här, de ska inte vara rädda för att fråga om de inte förstår vad jag säger. 
Men vi pratar bara svenska här, understryker Jenny. 

På förmiddagarna förbereder de mackor och bakar bröd till det som ska säljas dagen efter. På 
eftermiddagarna läser de yrkesförberedande svenska på Vuxenutbildningen. Deltagarna trivs 
väldigt bra med Jenny och att jobba i köket på caféet. De säger också att det är roligt att få nya 
kompisar och lära sig om varandras kulturer.  Ibland bakar de och lagar mat från deras 
hemländer.  

Lär sig laga husmanskost 

På Vialund är det tio kvinnor i projektet som arbetar i kök. De lagar lunch varje dag som de 
sedan säljer som matlådor och äter gemensamt till lunch. Veckans matsedel planerar deras 
instruktör Eunice Murugi Linder, men en gång i veckan är det en deltagare som ansvarar för 
lunchen. De lagar då en rätt från deras hemland.  

- Jag hjälper de givetvis om de behöver, men det mesta får de göra själva, säger Eunice 
med ett leende. 

När jag är på besök hos dem har de lagat vegetarisk lasagne och sambusa, en slags pirog från 
Afghanistan. Det är en glad och trevlig stämning och det märks att deltagarna trivs. 

 

Eunice Lindner Murigi tillsammans med deltagarna i köksprojektet. 



En utmaning är att laga svensk husmanskost och att läsa recept. Vad är raggmunk, en matsked? 
Ja frågorna kan vara många. Till hjälp har Eunice ett bildprogram där deltagarna lätt kan se vad 
ett recept innehåller.  

Halva gruppen har svenskundervisning på för- eller eftermiddagen. De tar också emot fika och 
lunchbeställningar.  

I början på november kommer gruppen att flytta sin verksamhet till Kvarngårdens kök som är 
ett utrustat storkök. Och från början av december räknar de med att kunna laga mat till de som 
bor på Kvarngården. Det blir cirka 80–100 portioner som tillagas varje dag.  

- Då kan det bli så att vi kan utöka deltagare i gruppen, det är många som står på kö, säger 
Eunice. 

 

Individuellt stöd 

Den tredje delen av projektet är personer som har diagnosen högfungerande autism eller 
ungdomar över 20 år som varit hemmasittare en tid. 

Båda grupperna läser på Vuxenutbildningen där de få extra hjälp och stöd att komma i gång med 
sina studier. De har en anpassad studieplan som kan innebära att de läser en kurs över länge tid 
än vanligt. Det kan också vara läxhjälp, extra hjälp att komma ihåg prov och struktur och rutiner 
på skolarbetet.  


