
      

Mitt vuxenliv - Livskunskap  

 

Om sommarjobben 

De ungdomar som kommer att få sommarjobb kommer 

att hjälpa till att utveckla en interaktiv lösning för temat 

Färdigheter i arvsfondsprojektet Mitt vuxenliv – 

Livskunskap. Begripsam kommer att vara arbetsgivare för 

ungdomarna då de har mångårig erfarenhet av att 

anställa produktutvecklare som har kognitiva svårigheter. 

 

Om arvsfondsprojektet Mitt vuxenliv-Livskunskap 

Projektet har som syfte att skapa förutsättningar för unga 

med intellektuell funktionsnedsättning att ta informerade 

val. Målen med projektet är att påverka kursinnehållet på 

gymnasiesärskolan och att ta fram ett interaktivt material 

för att jobba med beslut i sitt vuxenliv. Ett material med 

föräldraperspektiv. Projektet vill att Livskunskap ska 

finnas på schemat för alla på gymnasiesärskolans 

nationella program.  

 

Kontaktuppgifter  

Ewa-Maj Rasmusson Säter, projektledare  
ewa-maj@fub.se  070-281 86 17  

 

  



      

Organisationer i Mitt vuxenliv - Livskunskap  

Begripsam, samarbetsorganisation  

Kommer att vara arbetsgivare för sommarjobbare. Begripsam arbetar 

med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar vi med 

tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter.   

Det är Begripsam som tillsammans med era elever, er och oss i 

projektteamet kommer att produktutveckla det interaktiva och digitala 

materialet.  

 

https://www.begripsam.se/   

 

Riksförbundet FUB, Projektägare  

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Ca 25 000 medlemmar, 

170 lokal- och länsföreningar i Sverige.  

www.fub.se  

  

SUF-Kunskapscentrum, medsökande och initiativtagare  

Del av region Uppsala. SUF står för Samverkan, Utveckling och 

Föräldraskap. SUF-Kunskapscentrum samlar, utvecklar och sprider 

kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell 

funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som påverkar deras föräldraförmåga.  

https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/    

  

Axess lab, samarbetsorganisation  

Axess lab beskriver sig själva så här: På Axess Lab gör vi viktiga saker 

som leder till en mer tillgänglig och inkluderande värld.  

Det är Axess lab som kommer att ”bygga” det som era elever 

produktutvecklat.  

https://axesslab.com/sv/   

  

Allmänna Arvsfonden, finansiär  

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, 

ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals 

projekt över hela landet pengar ur Arvsfonden.   
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https://www.arvsfonden.se/    
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