
KLARA
-med dig i studier

Vi erbjuder stöd inför och under
studier för att du ska kunna stärka
dina möjligheter på arbetsmarknaden. 
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Syftet med KLARA projektet 

Samordningsförbundet HBS - Huddinge, 
Botkyrka och Salem har tillsammans med 
Huddinge kommun och Arbetsförmed-
lingen Västra Södertörn tagit initiativ till 
detta projekt. 

Genom insatser i samverkan mellan olika 
myndigheter hjälper vi dig att komma 
igång med dina studier, så att du kan få 
och behålla ett arbete – eller kanske stu-
dera vidare. Vi vänder oss främst till dig 
som har behov av utbildning på grund- 
eller gymnasienivå.

Projektet syftar till att du tillsammans 
med din studiecoach tar fram en plan för 
hur du kan komma igång med och fullföl-
ja dina studier.
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Målgrupp

• Vi riktar oss till dig mellan 20 och 55 år. 
• För att kunna delta så måste du vara 

folkbokförd i Huddinge, Botkyrka eller 
Salems kommun.

• Projektet riktar sig till dig som är i be-
hov av ett samordnat stöd för att välja, 
nå och behålla studier. 

Ökade krav på arbetsmarknaden

Kompetenskraven på arbetsmarknaden 
har höjts. En utbildning kan vara en bra 
grund att stå på och med hjälp av den 
kan du bygga din framtid. 

Vi vill i detta projekt anpassa våra insat-
ser efter ditt individuella behov. Vilket 
stöd behöver du för att kunna påbörja 
eller genomföra studier?
                    
Alla har sin egen berättelse och erfaren-
het från skolan. Det kanske inte var så 
lätt, du fick inte den hjälp eller anpass-
ning som du hade behov av, eller så var 
skolan kanske för lätt – så att du tappade 
motivationen. 

Att delta i projektet är frivilligt. 
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Vad kan vi hjälpa till med

• Studie- och yrkesvägledning
• Information kring studiefinansiering 
• Kartläggningssamtal
• Kontakt med skola/lärare
• Dialog med skolan kring behov av 

anpassningar
• Studiebesök
• Uppföljningssamtal

På Torsdagar kl. 13 håller vi ett kort infor-
mationsmöte. Ta kontakt med din hand-
läggare på Arbetsförmedlingen som kan 
boka in dig på mötet. Du kan också maila 
oss och anmäla ditt intresse. 
 
Kontakta oss
Besöksadress
Kommunalvägen 1-5, Huddinge
klara@arbetsformedlingen.se 

Är du intresserad av mer information?
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