Datakurs (enkel och fördjupad)
Kompetenshöjande insats
Kursen vänder sig till personer som har varit borta från arbetsmarknaden
en längre tid på grund av sjukdom och/eller arbetslöshet och som är
inskriven i MIA Östra Södertörn. Syftet med kursen är att deltagaren ska
få ökade kunskaper och datavana som ett komplement till den
förrehabiliterande insatsen. Anmälan till kursen sker via beviljad insats i
MIA.
Vad innebär datorkursen?

Innehåll

Jobbcenter är en stödinsats i Haninge
kommun där personer som arbetslösa
kan få hjälp i sitt jobbsökande samt få
studie-och yrkesvägledning. Inom ramen
för MIA-projektet kommer deltagare
erbjudas en datorkurs på grundläggande
eller fördjupad nivå utifrån individens
behov och intresse.

På grundläggande nivå går vi igenom
grundläggande datorkunskap,
Officekunskap och internetkunskap. Det
kan exempelvis handla om formatering
av text, placering av text och redigering
av text i Word. I datorkursen på
fördjupad nivå går vi igenom
Officeprogrammen på en mer avancerad
nivå. Det kan exempelvis handla om
spalt- och tabellhantering.

Hur börjar vi?
Genom anvisning till Resursrådet kan
deltagaren i MIA beviljas en
förrehabiliterande insats, som i sin tur
kan anmäla deltagaren till datorkursen
när deltagaren är redo för detta.
Enkel eller fördjupad
När deltagaren beviljats en insats i MIAprojektet kommer denne att träffa en
studie- och yrkesvägledare som gör en
kartläggning av deltagarens behov.
Deltagaren kommer sedan att erbjudas
en datorkurs, på enkel eller fördjupad
nivå, utifrån de behov som studie-och
yrkesvägledaren identifierat.
Omfattning?
Datorkursen på grundläggande nivå sker
under fyra eftermiddagar, på måndagar
och onsdagar, mellan kl. 13:00-17:00.
Datorkursen på fördjupad nivå sker
under fyra eftermiddagar, på tisdagar
och torsdagar, mellan kl. 13:00-17:00.
Kursen löper parallellt med beviljad
förrehabiliterande insats i MIAprojektet.

Kontakta oss för
mer information
Studie- och yrkesvägledare
Lena Willner, 08-606 89 62
lena.willner@haninge.se
IT-pedagog
Ulf Dinnetz, 08-606 72 17
ulf.dinnetz@haninge.se

ESF-projektet MIA
Stockholms läns 6 samordningsförbund
har beviljats projektmedel från
Europeiska socialfonden (ESF) i syfte att
utveckla samordnade insatser till stöd
för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Projektet kommer att
pågå under perioden april 2017 -augusti
2020 och varje samordningsförbund
driver ett eget delprojekt.

Dokumentation

MIA Östra Södertörn

Efter avslutad datorkurs kan ITpedagogen utfärda ett intyg på att
deltagaren behärskar de olika moment
som kursen har gått igenom. Om
deltagaren inte klarar att fullfölja kursen
återkopplas detta till beviljad MIAinsats.

I Östra Södertörns delprojekt kommer
Resursrådet att vara inremittering till
insatserna i projektet. Målet är att så
snabbt som möjligt kunna erbjuda varje
deltagare rätt stöd utifrån dennes behov
i syfte att närma sig arbetsmarknaden.

Hur sker uppföljningen?
Studie- och yrkesvägledaren kommer i
samråd med beviljad MIA-insats och
deltagaren att komma överens om
vilken datorkurs som är aktuell samt
under vilka tider. Deltagandet i
datorkursen kommer sedan att
beskrivas i slutdokumentationen från
MIA-insatsen.

Projektledare MIA Östra Södertörn
Sophie Olofsson, 08-606 93 09
sophie.olofsson@haninge.se

Insatser i Östra Södertörn
Rehabilitering och aktivering (roa)
Stationen
Case Management (CM)
Mobiliseringen
Arbetsträning på sociala företag

Läs mer om MIA
På Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida.
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