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Lost Millennials
Velkommen til det første nyhetsbrevet fra forskningsprosjektet Lost Millennials. 
I nyhetsbrevet får du de siste oppdateringene fra prosjektet. Les videre for å lære 
mer om prosjektets formål, lanseringen av prosjektets hjemmeside og lansering 
av rapportene fra deltakerlandene om politikk og tjenestesystem for unge 
voksne over 25 år som står utenfor arbeid, utdanning og tiltak (NEETs).  

Vi håper du liker å lese vårt første nyhetsbrev! 

Prosjektets formål er å bidra til å forbedre inkludering av NEETs 25+ i arbeid, 
utdanning eller arbeidsmarkedstiltak, samt forbedre evalueringspraksiser av 
tiltak rettet mot denne gruppen. Gjennom prosjektets aktiviteter søker man 
også å øke kunnskapen om e�ekter av utdannings- og arbeidsmarkedstiltak, 
og å bidra til økt gjennomføringsevne av e�ektstudier. 

Lost Millennials har fokus på en spesifikk gruppe av millenniumsgenerasjonen, 
unge voksne mellom 25 og 29 år, som står utenfor arbeidsliv, utdannnning og 
arbeidsmarkedstiltak (NEETs). 
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Publisering av den første transnasjonale og komparative rapporten 
om 25+ NEETs i forskningspartnerlandene. 

https://www.youtube.com/channel/UCoMCjxoKEIEob85ytq1r-GQ
Organisering og gjennomføring av to digitale eventer gjennom prosjektets 
facebookside. Se gjerne opptak på prosjektets YouTube kanal. 
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Organisering og gjennomføring  av tre kunnskapsutviklingsseminarer. Det første  om evalueringsmetoder, 
det andre om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og det tredje om effektstudier. 

Det er avholdt tre transnasjonale prosjektmøter i 2021-2022. Oppstartsmøtet ble 
avholdt digitalt, mens det første fysiske prosjektmøtet ble holdt i Bodø (Norge), 
og det andre i Burgos (Spania). I disse møtene har prosjektpartnerne  deltatt i 
workshops om evalueringsstudier, diskutert metodiske valg og strategier og 
utvalgte programmer og tiltak. 

https://lostmillennials.eu/news/
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TRANSNASJONALE PROSJEKTMØTER 

RESULTATER FRA LOST MILLENNIALS TEAMET

Tre transnasjonale prosjektmøter: Et digitalt kick-o� møte (Des. 2021), et fysisk møte 
i Bodø, Norge (Jun. 2022) og et fysisk møte i Burgos, Spania (Sept. 2022).

Publisering om frafallsproblematikk blant unge, og unge voksnes 
arbeidstilknytning på Malta i Youth Employment Magazine

Publisering av nasjonale rapporter på prosjektets hjemmeside 
om policy- kontekst for NEETs 25+.

https://lostmillennials.eu/news/
https://www.youtube.com/channel/UCoMCjxoKEIEob85ytq1r-GQ
https://lostmillennials.eu/activities/creating-exploring-common-ground/
https://lostmillennials.eu/wp-content/uploads/2022/12/Lost-Millennials_Transnational-research-report-on-the-situation-of-25-NEETs.pdf


https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-
project/

https://www.facebook.com/LostMillennialshttps://lostmillennials.eu/ https://www.youtube.com/channel/UCoMCjxoKEIEob85ytq1r-GQ
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