
KAA
KOMMUNENS AKTIVITETSANSVAR

Hoppat av gymnasiet - eller aldrig börjat?
Gått ut gymnasiet, men saknar betyg?
Suttit hemma för länge?
Du vill komma igång - men vet inte med vad och hur?

KAA- teamet finns för dig som ..
- Är mellan 16-20 år
- Inte går i gymnasiet
- Saknar gymnasieexamen

Vi hjälper dig att hitta din väg mot utbildning, arbete eller annan meningsfull aktivitet.

AKTIVITETER
Hos KAA-teamet kan du få hjälp med att:
● Hitta motivation
● Sätta upp egna mål som till exempel hitta 
en utbildning, ett jobb eller annan passan-
de aktivitet
● Finna alternativa studievägar (studie- och 
yrkesvägledning)
● Besöka olika skolor och arbetsplatser
● Skaffa praktikplats
● Söka jobb
● Komma igång med en friskvårds-, fritids-, 
eller kulturaktivitet
● Arbeta med dig själv och din väg framåt
● Ta kontakt med myndigheter eller andra 
verksamheter som kan vara till hjälp

5. AKTIVITET
Vi sätter planen i verket. Under hela 
resans gång jobbar vi tillsammans och 
stämmer av för att du ska känna att du 
är på väg i rätt riktning.

VÅR SKYLDIGHET
Laholms kommun är enligt Skollagen (29 kap, 9 §) skyldig att hålla sig informerad om 
din situation när du är 16-20 år och inte går på gymnasiet eller har slutfört gymnasiet 
utan examen. 
Det innebär att vi var tredje månad kommer att kontakta dig för att höra efter vad du 
gör och erbjuda dig vårt stöd. Detta kallas Kommunernas aktivitetsansvar (KAA).
För att underlätta arbetet är det bra om du själv lämnar uppgifter till oss så vet vi om 
du är i någon form av sysselsättning eller inte, och om du vill har vårt stöd.

1. KONTAKT
Vi jobbar uppsökande 
och tar kontakt med dig 
via brev, telefon, sms 
eller hembesök. Du 
kan givetvis också höra 
av dig till oss.

2. INFO
Du träffar någon av oss på 
ett första informationssam-
tal. Om du vill får du gärna 
ta med dig förälder eller 
någon annan person som 
är viktig för dig.

3. KARTLÄGGNING
Utan karta är det svårt att hitta 
rätt. Tillsammans kartlägger vi 
din situation och ritar upp möjli-
ga vägar framåt.

4. FRAMTIDSPLAN
Vi gillar drömmar, men för att de ska 
kunna bli verkliga behöver du ha en 
plan. Efter kartläggningen gör vi 
tillsammans en framtidsplan för hur 
du ska komma dit du vill.

KONTAKTA OSS!
Du hittar kontaktuppgifter 
på baksidan
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