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PROJEKT EXA(K)T | EN VÄG FRAMÅT 

En Väg Framåt 
En väg framåt är en studieenhet på 
Lunds Fontänhus som hjälper dig, som 
studerar, att uppnå dina mål och ha en 
god psykisk hälsa under tiden. Vi 
erbjuder handledning, studieplatser, 
studiegrupper, sociala aktiviteter, 
workshops, nätverksträffar och 
friskvård. Vi har även en 
prokrastineringsgrupp för dig som 
behöver stöd att sluta skjuta upp 
viktiga uppgifter.

IPS-enhet, Exa(k)t! 
Exa(k)t är ett initiativ med fokus på att 
stödja dig med psykisk ohälsa i frågor 
som rör karriär och yrkesliv. Vi 
erbjuder handledning kring att få, finna 
och behålla arbete, stöd i jobbsökande
samt nätverksträffar med sikte på 
yrkeslivet. Vi fokuserar på individens 
kompetens och utbildning och försöker 
matcha mot rätt jobb. IPS står för 
individanpassat stöd till arbete.

Lunds Fontänhus Vägar Vidare 

Lunds Fontänhus 
På Lunds Fontänhus arbetar vi enligt 
den ”arbetsinriktade dagen.” Du 
kommer hit på dina villkor och vi 
värdesätter just dina erfarenheter. Här 
varvas studier och arbete med samtal, 
fika, och gemensam lunch kl. 12 (30 kr 
för medlemmar). 
Genom dagliga möten kl. 9:15 och 
13:00 alla vardagar, på andra våning, 
kan du planera en arbets- och studiedag 
tillsammans med andra! Vi har öppet 
alla vardagar! 

Föreningarnas Hus 
Mitt i stan har Fontänhuset ytterligare en lokal 
med kontors/studierum delat med andra 
föreningar på Kyrkogatan 19. Här har vi flera
studiegrupper i veckan. Gå in genom entrén, 
uppför den breda halvtrappan, ta till höger, 
trappan upp (halva vägen), gå ut och korsa 
innertaket och in i nästa hus. Där är vi, första 
dörren till höger. Välkommen!  
Som fontänhusmedlem har du möjlighet att nyttja 
lokalerna och låna nyckel. Även här finns wifi, 
skrivare och lånedatorer. Vi har ett litet kök, där 
lunch kan förvaras och värmas. Vi är måna om 
lokalen och följer Föreningarnas Hus trivselregler.

Fontänhuset finns på plats på Föreningarnas hus 
mån 9-16 och fre 9-12 fram till den 20/11 
därefter kommer vi påbörja föreningarnas hus 
flytt till Magle Stora kyrkogata 5. Nytt schema 
för studiegrupperna från den 20/11 och framåt 
hittar ni på hemsidans kalender, med tid och 
plats. 



På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk hälsa. Nätverksträffarna 
är på Lunds Fontänhus samt webex  kl. 14 – 16. Det finns ett 
begränsat antal platser ”på plats” p.g.a. Corona-viruset men det går även att delta via webex.   
Vill du bli tillagd i vårt online system där vi har många grupper kontakta info@lundsfontanhus.se. 
Anmälan till nätverksträff om du vill vara med på plats sker via sms till den handledaren som står på 
träffen (telefonnummer finns på sista sidan av häftet). 

September & Oktober 
   8:e september. Kickoff 13-16! Presentation av höstens program, fika m.m.

 
 15:e september. Påläst! Effektiva verktyg för akademisk läsning. Lunds 
Universitets skrivarverkstaden: Språkpedagog Maria Källqvist.  

22: september. Påläst! Effektiva verktyg för akademisk läsning. Workshop och 
uppföljning med Anna Espmarker och Helga Ásgeirsdóttir, socionomer och 

studiehandledare. 
  29:e september. Ny på jobbet! Vi samtalar, delar erfarenheter kring 

beprövade strategier och lär av varandra. Sebastian Ståhl, Arbetsspecialist.  

6-11:e oktober. Psykiatriveckan. Gå gärna på föreläsningar utifrån Skåneveckan för 
psykisk ohälsas program.

13.e oktober. Dags att söka utbildning! Steg för steg med Anna Espmarker 
och Helga Ásgeirsdóttir, socionomer och studiehandledare.

20:e oktober. Reaktioner, redskap och förhållningssätt 
kring Ångest. Arbetspsykolog, Malin Lantz. (Sebastian S) 
27:e oktober. Reaktioner, redskap och förhållningssätt kring Ångest, uppföljning. 
Arbetspsykolog, Malin Lantz. (Sebastian S)   

NÄTVERKSTRÄFFAR, VÄGAR VIDARE 



På nätverksträffarna arrangerar vi 

På nätverksträffarna arrangerar vi workshops och föreläsningar med 
anknytning till studier, arbete och psykisk hälsa. Nätverksträffarna 
är på Lunds Fontänhus samt webex  kl. 14 – 16.  

November & December 
3:e november. Hitta din rytm. Planera för hållbara rutiner i din vardag. Anna Espmarker 
socionom och studiehandledare samt Sebastian Ståhl, Arbetsspecialist.  

10:e november. Hitta din rytm, workshop och diskussion. Uppföljning av föregående 
veckas tema med Anna Espmarker socionom och studiehandledare samt Sebastian 
Ståhl, Arbetsspecialist.  

17:e november. Konfliktlösning med Non Violent Communication- som metod. 
Med Ricardo Guillén, handledare. Non Violent Communication. (Helga)  

24:e november. Non Violent Communication- Uppföljning. (Helga) 

1:a december. Jobbrelaterat – säkerhet, arbete och psykisk ohälsa. Med Anne Schildt, 
jurist.  

8:e december. Avslutning och utvärdering samt planering och idéer inför nästa termin.  

nätverksträffar   , Vägar vidare    



Kl Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
8:30 Fontänhuset öppnar, möjlighet till Frukost varje vardag 

9:15 Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte Morgonmöte 

Pomodoro 
Föreningarnas 

hus & 
Webex- 

Pomodoro 

Webex- 
Pomodoro 

9.30 -12 

Pomodoro 
Fontänhuset 

vån 2 & 
Webex- 

Pomodoro 
9.30 -12 

Pomodoro 
Föreningarns 

hus & 
Webex- 

9.30 -12 
Planeringsmöte 
En väg framåt, 
sista tisdagen i 

Pomodoro 
9.30 -12 

10 månaden 

Även…Studio, hela 
10-12

måndagen med 
grymma musiker,

10-16

11 

12 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13:15 Lunch- 12:45 Lunch- 
promenad 

13:15 Lunch- 
promenad 

12: 30 Lunch- 
promenad promenad 

13 Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte Enhetsmöte 

14 

15 

Prokrast- 
ineringsgrupp 
Föreningarnas hus 

13.15-14.45 

Nätverks- 
träff 

Olika teman, 
varje vecka! 

14-16

Klubbhusmöte 
14:00 

Afterwork & 
födelsedags- 
firande 14:00

 i Caféet 

Badminton 
15:30 på 

Victoriastadion 

Kvällsöppet 
Spelgrupp, 

pysselgrupp & 
fika 

15-17

Thaiboxning 
15-16 på Real fighter 

Tellusg. 15 med
Buster, går c.a. 14 

från huset 

Jogga i ur & 

skur, 15:00 

16 Prismagrupp, 
hbtqa+ 15:00 

Musik- 
workshop 

Yoga 16:15 15 - 17 

Veckokalender, vägar vidare 



VÅRA STUDIEGRUPPER À LA POMODORO 
Pomodoro är namnet på och metoden i våra 
studiegrupper. I våra grupper (se röda delarna av 
schemat), hittar du struktur och får draghjälp genom 
att studera eller arbeta enskilt i  grupp.  

Konceptet innebär att arbeta fokuserat på en uppgift 
du bestämmer dig för i 25 minuter, sedan tar vi en 
gemensam paus 5 minuter för att därefter upprepa. 
Varje period av fokuserat arbete kallas för 
en pomodoro, dvs. det italienska ordet för tomat efter 
den tomatformade äggklockan som använde på 1980-
talet metoden utvecklades. 

Efter fyra pomodoros bör du ta en längre paus på 
minst 15–30 minuter innan du återgår till arbetet igen. 

Varmt välkomna! 

ProkrastineringsGRUPP 
Föreningarnas Hus, 
Kyrkogatan 19 |  
Måndagar kl 13.15- 14.45 

.....Skjuter du ständigt upp 
moment i skola/jobbsök? 
Sitter du i sista minuten och 
försöker slutföra dina 
uppgifter, eller ger du helt 
enkelt upp? Vi är många som 
prokrastinerar. Nu finns en 
grupp som jobbar enligt en 
modell med forskningsstöd 
för att ändra 
uppskjutarbeteende och få 
saker gjorda. Låter det som 
något för dig? Varmt 
välkommen! Vi finns även 
som grupp parallellt på 
WEBEX. 
Föranmälan krävs: 
anna.espmarker@lundsfonta
nhus.se 

Lunds Fontänhus 

Grupper, Vägar vidare  

Om du pluggar eller söker arbete behöver du också en goa pauser för att må bra. På 
Fontänhuset har du möjlighet att bryta av studierna med alltifrån friskvård till 
musik! I schemat här bredvid hittar du flera av våra aktiviteter. Men under hösten 
händer mycket annat också! På vår hemsida hittar du all info i vår kalender:  
www.lundsfontanhus.se/kalender. Eller ännu bättre… bli tillagd i en av våra 
smsgrupper så får du regelbundna uppdateringar. Bara kontakta någon av våra

handledare eller maila info@lund sfontanhus.se.   



Lunds Fontänhus 

SEPTEMBER 
Sön 6/9: St hans puls. 
Sön 13/9 Brunch 
Sön 20/9 Brunch  
Lör 26/9 Skördefest 
på Lunds Fontänhus kl. 
10-16; musik & scen,
försäljning, skördesoppa
Sön 27/9 Skördemarknad
på Lunds Fontänhus med
bordsförsäljning kl. 10-16
 

OKTOBER 
Sön 4/10: Run for Mental 
Health Startskott kl.13 i 
Statsparken eller digitalt! 
Sön 11/10 Brunch 
Sön 18/10 Brunch 
Sön 25/10: Brunch  

NOVEMBER 
Sön 1/11: St hans puls! 
Sön 8/11 Brunch 
Sön 15/11 Brunch

Sön 22/11 Brunch 
Sön 29/11 Brunch 

DECEMBER 
Sön 6/12: St hans puls! 
Fre 11/12 kl. 14 
Luciafirande
Sön 13/12 Lusse-brunch 
Tor 24/12: Julfirande  
Tor 31/12: Nyårsfest 

 

 

 
 

HELGPROGRAM  PÅ FONTÄNHUSET 

När det är 
söndagsbrunch är 
det kl. 11-14 som 
gäller. Välkomna! 

St hans puls!
Förgyll din söndag med 
en pulshöjande 
promenad på St hans 
backar! Vi ses först på 
huset och fixar fika 
som vi  tar med. Vi gör 
detta vid 13:00 och går 
sedan till St Hans 
backar. Vill du så möts 
vi där direkt kl. 14:15 
nere vid bäcken. 
Promenaden är ett 
arrangemang 
tillsammans med 
Libra. Välkomna! 
 

ÅTERKOMMANDE….
Livesänd podd! Varje torsdag kl. 14. 
---------------------------------------- 
Klubbhusmöten Var med och 
påverka Fontänhuset! kl. 14 
onsdagar tar vi beslut som rör 
hela huset!  
Sep: 2/9, 16/9 och 30/9 
Okt: 14/10 och 28/10 
Nov: 11/11 och 25/11 
Dec: 9/12  
------------------------------------- 
Prismagrupp Välkommen på stöd 
och samtal kring HBTQA+ fältet. 
Måndagar 15.  
------------------------------------- 
HÄNG MED OSS UT! Möjlighet till 
vandring och mat ute i naturen 
första torsdagen i varje månad, 
start i nov. kl. 10-14. Ett 
samarbete mellan Fontänhuset, 
Leader Lundaland och 
Friluftsfrämjandet.  
------------------------------------------- 
FIXA TILL, PÅ LINERO 1-2 eftermiddag i 
veckan! Häng med oss och laga, 
måla och sy på Linero torg. Se 
vår hemsida för tider.  

ANMÄLAN… Vid alla större sociala events finns
anmälningslistor på Fontänhuset. Kring våra större 
arrangemang behöver vi vara många som hjälps åt! Även 
här finns det listor att skriva upp sig på. Angående våra 
firanden i december så återkommer vi med plats m.m. 
utifrån gällande Covid- läge.  



 

Från årsskiftet flyttar Lunds Fontänhus till nya centrala och större 
lokaler på Magle stora kyrkogata 5! Var gärna med i processen som 
gäller såväl flytt som inredning av det nya Fontänhuset. Här kommer 
det finnas mer plats för Vägar vidare med såväl samtals- som 
studierum. Här kommer det även finnas andra fantastiska resurser som 
storkök, danslokal, studio och trädgård.  

Från den 20 november kommer vi ut med veckovis info på 
hemsidans kalender och i smsgruperna rörande tid och plats för 
eventuella studiegrupper. Gissningsvis blir det några veckors uppehåll 
i december/januari. Detta program gäller alltså bara fram till 20 nov 
2020 därefter hänvisar till vår hemsida och smsgrupperna.  

 
 

Tvätta händerna ofta och noga 

Hosta och nys i armvecket 

Håll två meters avstånd till andra 

Stanna hemma om du är minsta sjuk och testa dig gärna. 

Vi hjälps alla åt att städa och vädra för en god arbetsmiljö 

Respektera antals-begränsningarna som står angivna i varje rum 

Via webex Teams kan vi träffas online också! 
Här finns både möten, studiegrupper  
och mycket annat. Ladda ner webex teams  
och kontakta info@lundsfontanhus.se  
så lägger vi till dig. 

Behöver du hjälp? Om du är sjuk och har 
svårt att på egen hand t.ex. handla.  
Tveka inte att kontakta Fontänhuset!  

nytt fontänhus 2021! Viktig info! 

visa omsorg och ansvar med tanke på covid -19 

Lunds Fontänhus 



Lunds Fontänhus 

En väg framåt, studieenheten
Anna Espmarker, studiehandledare 
anna.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5042833

Helga A ́sgeirsdóttir, studiehandledare 
helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
073-5350970

Projekt Exa(k)t 
Sebastian Ståhl, arbetsspecialist 
sebastian.stahl@lundsfontanhus.se 
073-5285556

Anne Schildt, arbetsspecialist 
anne.schildt@lundsfontanhus.se 
0763-246503  

Lunds Fontänhus
Matilda Espmarker, verksamhetshef 
matilda.espmarker@lundsfontanhus.se 
073-5285158

www.lundsfontanhus.se 
www.facebook.com/lundsfontanhus 
Tel. 046 120195/ info@lundsfontanhus.se 

Gym
Johan Malmborg Larsson 
Vid frågor om gym eller rabatterat gymkort 
på Actic 
Johan.malmborg.larsson@lundsfontanhus.se 
046-120195 (reception/cafe)

Öppettider, Lunds Fontänhus 
Fontänhuset, Kävlingev. 15 
Mån, Tis, Tors: 9 - 16 
Ons: 9 - 17 
Fre: 9 - 15 
Sön: 11 – 14 (se kalendarium) 

Öppettider, Föreningarnas Hus 
Kyrkogatan 19, fram till 20 okt
Mån: 9 – 16 Anna 
Fre: 9 – 12 Helga 
Möjlighet finns att under hela veckan 
få tillgång till föreningarnas hus, 
kontakta en handledare i förhand för 
att låna nyckel. 

Råby räddningsinstitut 

Billig teknik 

KONTAKT OCH ÖPPETTIDER




