
Välkommen till Hantverksstegen 
Pre-rehab på Tibro Hantverksakademi 

Syftet med deltagandet i Hantverksstegen är att stärka dina möjligheter till arbete/studier och 
egen försörjning.   
Vi gör en individuell planering där du är delaktig och med vårt stöd tar ansvar för din väg dit. 
Vi vill skapa ett bra samarbete med dig genom förtroende, ärlighet och lyhördhet.  

Målgrupp 
Hantverksstegen riktar sig till personer som fyllt 19 år, är sjukskrivna, har aktivitetsersättning eller 
är arbetslösa och vill få hjälp att komma vidare mot arbete eller studier.   

Mål  
Större livsglädje och upplevd bättre hälsa  
Högre aktivitetsförmåga  
Ett steg på vägen mot anställning eller studier 

Innehåll 
Hantverksstegen erbjuder möjlighet att i en kreativ miljö, utan krav på prestation, pröva olika 
hantverk. Vi på Hantverksstegen tror på att skapande och arbetande med händerna får människor 
att må bra!

Hantverksstegen sträcker sig över 20 veckor. Under tiden finns möjlighet att testa olika hantverk 
inspirerade av de hantverksutbildningar vi erbjuder på Tibro Hantverksakademi. Det är 
rekommenderat att deltagare kommer på ett studiebesök till skolan för att se miljön och vad som 
erbjuds innan ansökan skickas in.   

Ansökan till Hantverksstegen 
Deltagare och handläggare från remitterande myndighet fyller tillsammans i ansökan till 
Hantverksstegen. Remissen skickas till Tibro Hantverksakademi, Grönhultsvägen 2, 543 51 Tibro, 
inför en inskrivning till Hantverksstegen.  

Vid inskrivningsmötet skrivs en individuell handlingsplan i samråd mellan deltagaren och 
handledaren på Hantverksstegen. Under de 20 veckorna sker uppföljningsmöte mellan deltagare, 
handläggare och personal från Hantverksstegen vid minst två tillfällen.   
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Remiss 

Remissdatum:       

Insats:       

 

Kontaktuppgifter deltagare 

Namn 

 

      

Personnummer 

 

      

Bostadsadress 

 

      

Ort 

 

      

Telefonnummer 

 

      

Ersättningsform 

 

      

 

Fullständiga betyg grundskola  Ja     Nej 

Fullständiga betyg gymnasium  Ja     Nej 

Gymnasieprogram/övrig utbildning       

Körkort  Ja     Nej 

Bakgrund (arbetslivserfarenhet, 

social situation) 
      

Fysisk/psykisk hälsa (kännedom om 

psykisk problematik, missbruk, 

hälsotillstånd, sjukdomar, 

diagnoser) 

      

Tolk  Ja     Nej 

 

Kontakt med andra aktörer 

 

Organisation 

      

 

 

 

Handläggare/kontaktperson 

      

 

 

Telefon/mail 

      

 
Beskriv syftet 
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Kontaktuppgifter remittent 

Namn 

 

      

Myndighet 

 

      

Telefonnummer 

 

      

Mailadress 
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