
 

 

 

 

FUTURE KITCHEN 2019 
Future Kitchen har nu pågått i två år och under 2018 har nio arbetsgivare varit med. Vid summering 

av årets omgång kan vi konstatera att det finns många positiva resultat. Det var ca 40 praktikanter 

ute i köken och det har i år utbildats 35 nya handledare i KUB-modellen. Flertalet av årets 

praktikanter finns kvar inom branschen i form av extratjänst eller utbildning. Handledarna och deras 

kollegor i köken har gjort ett fantastiskt arbete och det finns många vittnesmål om hur mycket det 

gett både för praktikanterna och för personalen i många ”mjuka” värden och som ett viktigt led i att 
komma in i samhället. Samtliga handledare som svarade på enkäten (23 st) svarade av att de vill ta 

mot nya praktikanter. En fortsättning av Future Kitchen planeras nu och en tidsplan finns framtagen. 

Exakt hur samordnade funktion och projektledning ska se ut är inte helt klart, men vi får i dagsläget 

ändå utgå ifrån att det kommer klarna under hösten. Ett önskemål från arbetsgivare och handledare 

är att praktiken ska starta tidigare på året. Vid ett möte i Göteborg den 28 september diskuterades 

upplägg och hur vi kan göra. Detta sammanfattas så här: 

• Det lokala samarbetet mellan arbetsgivare, Arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet 

och/eller integrationsenhet här central och viktigt att man har klargjort roller och vilka som 

är kontaktpersoner från respektive organisation. 

• Introduktionen av praktiken sker lokalt och varje arbetsgivare håller i den. Inventera vilka 

möjligheter internt som finns för språkstöd under introduktionen. Givetvis kan man gå ihop 

och hjälpas åt med introduktionen. Vi ska dock gemensamt arbeta fram innehåll och upplägg 

genom en workshop under ledning av Validering Väst den 28 november i Göteborg.  

• Utbildning av handledare kommer ske i olika grupperingar, nya handledare i KUB-modellen 

(2 dagar), för de som redan är handledare i KUB-modellen som behöver utbildning i KUBit, 

verktyget för dokumentation (halvdag) och dels en gemensam kick-off (halvdag) inför 

starten av praktik för nya och redan utbildade handledare. 

• Praktiken startas ungefär samtidigt så att vi kan ha uppföljningsträffar gemensamt på några 

orter. Det är individuella beslut för varje praktikant om längden på praktiken. 3 månader är 

ett riktvärde men den kan vara kortare eller längre. Praktik sker i kombination med SFI. 
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Tidsplan 

Oktober 

 

• Utskick till arbetsgivare att anmäla enligt formulär. 

• Har ni ingen kontaktperson på Arbetsförmedlingen, ta kontakt med Helene 

Andersson så hjälper hon till med det!  

November 

 

• Workshop om introduktionsutbildning med en arbetsgrupp.  

• Rekrytering av praktikanter med speed-dating (gemensamt arbetsgivare, 

arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen).  

December 

 

• Fortsättning rekrytering 

• Information går ut om upplägg av introduktionsutbildningen 

Januari 

 

• Fortsättning rekrytering, beslut om praktikplats.  

• Utbildning av nya handledare i KUB 

Utbildningen kan genomföras max på två olika orter. 

Två heldagar i vecka 2 och 4. Preliminära datum för träff 1, 10/1 i Borås 

och 11/1 Vänersborg samt träff 2, 22/2i Borås och 24/1 i Vänersborg.  

• Utbildning i KUBit 

Ett tillfälle för KUBit för redan utbildade handledare i KUB, verktyget. 

Preliminärt onsdag 16 januari, troligen i Göteborg. 

• Kick off 

Kick off för alla handledare på en plats inför starten. Preliminärt tisdag 

29/1 i Göteborg. 

• Praktiken kan sedan startas med introduktion efter den 29/1 (det är då vi 

har kick-off med handledarna). 

Februari • Praktik pågår 

Mars 

 

• I början av mars, uppföljningsträffar lokalt på 2–3 orter. Preliminärt i vecka 

10 (den 4, 6 resp 8 mars) planeras att uppföljningsträffar med praktikanter 

och handledare sker samma dag men i olika grupper.  

• Uppsökande verksamhet för Arbetsförmedlingen. 

April • Praktik avslutas och beslut om ev fortsättning. 

Maj-Juni • Uppföljningsmöten med handledare och uppföljning utifrån behov. 

 

Kontakt 

Måltid Sverige, samordning övergripande Future Kitchen 

Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se Tel: 010-516 67 19 

Arbetsförmedlingen, ledningsstaben 

Helene Andersson, helene.s.andersson@arbetsformedlingen.se Tel. 010-486 40 28 

Validering Väst, handledarutbildning KUB  

Gunilla Eek, gunilla.eek@valideringvast.se Tel: 070-880 16 18 

Västra Götalandsregionen 

Claudio Mc Conell, claudio.mcconell@vgregion.se Tel: 070-020 76 23 
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Det räcker med ett svar från respektive arbetsgivare så prata ihop er internt om det är från 

måltidsverksamheten, arbetsmarknadsenhet eller motsvarande som anmäler!  

Anmäl senast 18 oktober via mejl till maltidsverige@ri.se   

Följande frågor vill vi har svar på: 

• Arbetsgivare 

• Kontaktperson och dess roll med kontaktuppgifter 

• Preliminärt antal praktikanter som planeras att tas emot  

• Antal redan utbildade handledare som vill ta emot ny praktikant 

• Antal handledare som behöver utbildning i KUBit, dvs själva verktyget att dokumentera i 

(Ange ungefär antal, separat inbjudan skickas ut senare) 

• Antal personer till ny omgång handledarutbildning i KUB (Ange ungefär antal, separat 

inbjudan skickas ut senare) 

• Anmälan till workshop 28 november, ansvariga för introduktionen. (Den kommer att vara i 

Göteborg, lokal meddelas senare) 
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