
TERMINSPROGRAM 
VÅREN 2021 

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 

Finansiärer:

Carl Jönssons 
Understöds-
stiftelse

”Det har gjort att det känts mer 
meningsfullt att studera, jag har 
känt mig mindre ensam och mer 
motiverad till studierna när jag 
kan få stöd och pepp från andra 
medlemmar och handledare” 



Vägar Vidare på LUNDS FONTÄNHUS

-För studenter och dig på väg mot jobb

PROGRAM, JANUARI-JUNI 2021 
med Nätverksträffar, Studiegrupp, Prokrastineringsgrupp och 
Friskvård 

NÄTVERKSTRÄFFAR -sociala och lärorika träffar. Genomförs i samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden.  

26/1 Kick-off/program/covid-19 info   med alla handledare 

2/2  För Säkerhets skull   med Anne 
Tema: Brandsäkerhet -Vad gör du om det brinner 
Genomgång av: brandfilt & brandvarnare  

9/2 För Säkerhets skull  med Anne 
Tema: 
Få hjärtat att slå och blodet att pumpa 
Vad gör man när olyckan är framme? 
HLR-(hjärt och lungräddning) 
L-ABCDE

16/2 Plugga på distans-   Studieverkstan, 
med Studieverkstaden; LU  med Anna & Stina  

23/2 Plugga på distans: Uppföljning  med Anna och Stina 



Fortsättning program Nätverksträffar:
2/3 IPS-genomgång  med  Sebastian 

9/3 Jämställdhet, Work in progress  med Anneli och Petra 

16/3 Att söka till högskola/universitet  med Helga och Wilma 

23/3 Att studera med autism  med Stina + medlem 

30/3 Återhämtning  med Anne 

6/4 Academic Reading (in english)  med Helga 

13/4 Jobbcirkeln -söka och matcha, hur gör man det?   med Sebastian

20/4 Jobbcirkeln -presentera dig själv, CV och intervju,       med Anne 
hur gör man? 

27/4 I huvudet på en arbetsgivare  med Anne och Sebastian 

4/5 Akademiskt skrivande  med  Stina 

11/5 PERMA-modellen, positiv psykologi   med Stina 
och livskvalitet 

18/5 Känslosmart del 1  med Petra, Helga och 
 Wilma   

25/5  Känslosmart del 2  med Petra, Helga och 
 Wilma 

1/6 Sommaravslutning med dans och quiz!  med Anne, Stina, Helga 
 och Sebastian 

Träffarna hålls digitalt! Zoom-länk till Nätverksträffar: https://u.to/q_L9Gg 

POMODORO: Fontäns eget home-office/studiegrupp, på Filippi/alternativ lokal. Studera 
eget material och få motivation och draghjälp av andra. 
Mån 9-12 med Stina, fre 9-12 med Helga. Delta gärna digitalt i Pomodoro via Zoom, med  
Jaqueline: mån 9-12, tis 9-12, tors 9-12, fre 9-12. Zoom-länk till Pomodoro: 
https://u.to/q_L9Gg 

https://u.to/q_L9Gg
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ONSDAGAR MED STINA: 09:30-12 håller handledare Stina i ett virtuellt arbetsrum på Zoom  
där man kan arbeta med sällskap eller ta en kaffe. Zoom-länk:  https://u.to/q_L9Gg 

PROKRASTINERINGSGRUPP: Skjuter du upp viktiga studier eller arbetssökande och vill 
ha stöd att komma igång? Här är gruppen för dig som prokrastinerar. Måndagar 13.30-15 
digitalt via  Zoom-länk. Zoom-länk till Prokrastineringsgruppen: https://u.to/q_L9Gg 

FRISKVÅRD: Vi har flera corona-säkra alternativ, t.ex. yoga online och promenader.
Läs mer på www.lundsfontanhus.se/friskvard/  

Covid-19 info -Vi rekommenderar att främst delta i Fontänhusets aktiviteter på vår
webbplattform Webex, eller på Zoom, i möten via Google Meet eller i utomhusaktiviteter. 
Utöver detta finns vår extra lokal på Filippi (Adress: Sandgatan 14C, Lund) för deltagande i 
bl.a. Pomodoro. Du som deltar skall vara symtomfri och tänka på att hålla avstånd till andra.  

Vid frågor om att skaffa Webex kontakta Tony Forkner, e-mail:  tonysvane@gmail.com 

Kontakta oss --->  Adress:   Fontänhuset Lund 
 Kävlingevägen 15 
 222 40 Lund 

Facebook: Lunds Fontänhus 
Webbsida:    www.lundsfontanhus.se/student 

Telefon och mail handledare 
Handledare studieinriktning: 
Helga Asgeirsdottir: 0735-350970, helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se 
Stina Holmberg: 0793-407866, stina.holmberg@lundsfontanhus.se

Handledare arbetsinriktning: 
Anne Schildt: 076-3246503, anne.schildt@lundsfontanhus.se 

Sebastian Ståhl: 073-5285556, sebastian.stahl@lundsfontanhus.se 

LUNDS FONTÄNHUS är en arbetsgemenskap som riktar sig till dig som har erfarenhet av 
psykisk ohälsa. Vi jobbar i bl.a. vårt kök, café, kontor, redaktion, med podd, odling och 
studier. Om du vill ha stöd att återgå till arbete eller studier, eller att upprätthålla pågående 

studier/arbete så kan Lunds Fontänhus spela en aktiv roll. Från juni flyttar Lunds Fontänhus 
till nya centrala och större lokaler på Magle stora kyrkogata 5! 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.   

https://u.to/q_L9Gg
https://u.to/q_L9Gg
mailto:tonysvane@gmail.com
http://www.lundsfontanhus.se/student
http://www.lundsfontanhus.se/student
mailto:helga.asgeirsdottir@lundsfontanhus.se
mailto:anne.schildt@lundsfontanhus.se
mailto:sebastian.stahl@lundsfontanhus.se



