
Linje 14

-från drömmar     
till framtidsplaner



• Motivera ungdomar från studieovana miljöer att gå vidare till högre 
studier.

• Skapa kännedom om universitetsstudier.

Vårt mål 
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• Startade 2003 som ett projekt med fokus på breddad 
rekrytering- finansierades av externa medel. 

• Samfinansieras sedan 2006 mellan Örebro kommun och 
Örebro universitet.

• Samarbetsskolor i Örebro kommun.

https://www.youtube.com/watch?v=hbcZeC3F4wY

Bakgrund

https://www.youtube.com/watch?v=hbcZeC3F4wY


Våra studentambassadörer

• ca 70 studenter som läser på Örebro 
universitets olika program

• Många har själva gått på någon av 
våra samarbetsskolor

• Erbjuda identifikation 

• Positiv förebild

• Motivera till studier



• Studiehjälp
– Efter skoltid
– Under skoltid

• Workshops
– Kunde jag kan du
– Konsten att bli smart
– Utbildning, framtid och drömmar

• Studiebesök
• Mentorsprogram
• Summer college
• Motivationsstipendier

Aktiviteter



Vivallaskolan
• Ca 7000 invånare i Vivalla

• Skolan har ca 750 elever i 
F-9

• Ca 95% av eleverna har 
utländsk bakgrund

• På skolan talas över 30 
olika språk. 

• Behörighet till gymnasiet 
46% (8 ämnen) 36% (12 
inkl. SO och NO)



Västra Engelbrekt

• I området Baronbackarna

• Skolan har ca 300 elever i F-9

• Hög andel elever med utländsk 
bakgrund

• Behörighet till gymnasiet 55% (8 
ämnen) 37% (12 inkl. SO och 
NO)



Mellringeskolan
• F-9 skola med ca 550 

elever 

• Tar emot elever från 
landsbygdsskolor i åk 7

• Behörighet till gymnasiet 
73% (8 ämnen) 70% (12 
inkl. SO och NO)



Effekter 
• Elever upplever att motivationen till 

studier ökar (Impera 2012, Markör 2015)

• Fler anser att de har förmåga att klara 
högskolestudier (Impera 2012, Markör 2015)

• 47% av eleverna har sökt till universitet 
och/-eller högskola (Trumberg, 2014)

• 35% av eleverna studerar vid universitet 
och/-eller högskola (Trumberg, 2014)



Utveckling av L14
• Gymnasieungdomar 16-19 år vid Tegelbruket 

(Get ready startade nov -15)

• Högstadie- och gymnasieungdomar i 
Brickebacken (april -16)

• Samarbete med lärarutbildningen

• Samarbeta med fler kommuner i regionen 
samt andra lärosäten

• Starta samarbete med de skolor som blir 
anvisningsskolor för Vivalla-elever åk 7-9



Citat från elever i åk 9 

”Linje 14 har hjälpt mig med en massa 
läxor, vilket har hjälpt mig att höja betygen”

(elev i åk 9 Västra Engelbrektsskolan)

”Studentambassadörerna har varit så 
sjukt bra för mig och respekterar mig. 
Det betyder allt” (elev i åk 9 Vivallaskolan)

”Jag har fått se hur det är på  
universitetet och fått mycket 

hjälp på läxhjälpen” 
(elev  i åk 9 Mellringeskolan)
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Frågor?

Gilla oss på Facebook!

www.facebook.com/linje14orebro

http://www.facebook.com/linje14orebro
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