
NOVA

Stöd i förändring



NOVA är en arbetsförberedande insats för dig som är 18-64 år.  
Verksamheten finns till för dig som vill få till en förändring i livet 
men är i behov av stöd för att komma vidare. De krav som ställs 
för att klara studier och arbete är tuffa för många idag. Vi erbjuder 
ett utvecklande sammanhang i en strukturerad kravlös miljö.  
 
Vårt fokus ligger på den individuella personliga utvecklingen i 
samspelet mellan människor. Hur utvecklande din tid hos oss blir 
avgör du. Vi finns med som stöd i din förändring. Vi hoppas att du 
genom ditt deltagande hos oss ska finna viljan, modet och  
motivationen till att få till den förändring du önskar.

NOVA – Stöd i förändring



Studiebesök i våra lokaler 
 

Du träffar oss som jobbar i verksamheten samt 
får information om vad ett deltagande hos oss  

innebär.

Introduktionssamtal
 

Samtalen är till för att du och din coach på ett 
lättsamt sätt ska bekanta er med varandra innan du 

startar i NOVAs aktiviteter.

 
Aktiviteter

 
Utvecklande, självstärkande och roliga 

övningar genomförs tillsammans med andra vid två 
tillfällen/vecka. Varje vecka har vi även en enkel 

hälsoaktivitet anpassad utifrån behov.

Individuella samtal 

Under din tid hos oss genomför vi kontinuerligt 
individuella samtal för att säkerställa att du är  

på väg framåt och upplever din tid hos oss  
som givande.

Vi erbjuder



Intresseanmälan och samtycke 
Fylls i och skickas in till NOVA.

Välkommen på studiebesök 
Kontakta oss för tidsbokning.

Beredningsgrupp 
Är NOVA rätt insats för dig?

Du kallas till uppstart 
Du och din coach påbörjar en planering  
för din tid i NOVA genom indviduella 
introduktionssamtal.

Du startar i NOVAS aktiviteter 
Personlig utveckling, ökad självkänsla,  
roliga övningar och friskvård tillsammans 
med andra. Indviduell framtidsplanering.

Din framtidsplan 
Vad blir ditt nästa steg på kort och lång 
sikt?



Kontakt

 
Jessica Stark, Teamledare/Coach 
Telefon: 036-10 21 46 
Mejl: jessica.stark@jonkoping.se

 
 
 
Maria Jönnerstig, Coach 
Telefon: 036-10 80 73 
Mejl: maria.jonnerstig@jonkoping.se 

 
Annika Lengel, Coach 
Telefon: 0393 – 67 80 94 
Mejl: annika.lengel@vaggeryd.se
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NOVA

Arbetsmarknadsavdelningen   
Jönköpings kommun 
Barnarpsgatan 38, våningsplan 6 
551 89  Jönköping

Arbetsmarknadsavdelningen   
Vaggeryds kommun 
Nådastigen 7 
568 21 Skillingaryd


