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Nyhetsbrev från Prao i Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett sista nyhetsbrev från oss
Hej! 

Nu stundar jul, nyår och ledighet för de flesta. Under de senaste året har
projektet Prao i Skåne transformerats från ett ESF-projekt till ett

kommun-och region-projekt, och nu stundar nästa transformation! 

Under 2022 har Prao i Skåne haft ett extra fokus på att hitta vägar
framåt för den regionala stödstruktur för prao som arbetats fram i

projektform. Detta arbetet har landat i kommunledda samarbeten som
kommer att ersätta den organisation som finns idag, fortsätta att driva

www.praoiskane.se, genomföra nätverksträffar och leverera
kommunikationsinsatser med syfte att höja statusen på prao i Skåne.

Och mycket mera!

Du kan läsa mer om detta nedan! 

Vid årsskiftet avslutas därför detta nyhetsbrev. Vi hänvisar
istället till vår LinkedIn-sida där du kommer att kunna läsa om
Prao i Skånes fortsatta arbete, omvärldsbevakning kopplat till

prao och mycket mera. 

God jul och god fortsättning till er alla!

/ Lotta, Annhild och Ingrid, team Prao i Skåne
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Följ oss på LinkedIn

Framtiden för Prao i Skåne
Under hösten hade vi förmånen att publicera en utlysning av medel som
riktade sig till våra skånska kommuner. Syftet var att möjliggöra för våra
kommuner att vidareutveckla den regionala plattform som Prao i Skåne är
idag. Vi ville även bidra till kommunernas lokala och delregionala arbete för en
mer likvärdig och kvalitativ prao. 

Utlysningen har resulterat i flera kommungemensamma arbetsgrupper och
blivit en katalysator för ett fortsatt aktivt kvalitetsarbete kopplat till prao i vår
region, vilket är fantastiskt. 

De insatser och det arbete som kommer att levereras under kommande år är
som följer: 

Förvaltning och vidareutveckling av www.praoiskane.se
Hässleholms kommun har blivit beviljade medel för att ta över ägarskapet för
och vidareutveckla Prao i skånes digitala plattform under tre år, med start
januari 2023. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med flera
kommuner inom ramarna för en arbetsgrupp där Malmö stad, Klippans
kommun, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun ingår. Arbetsgruppen
kommer även att fortsätta förvalta Prao i Skånes LinkedIn-sida. Under våren
kommer det att gå ut en förfrågan till samtliga kommuner i regionen om
medverkan i arbetsgruppen. 

För att kontakta arbetsgruppen maila info@praoiskane.se eller
jenny.eskilsson@hassleholm.se. 

Regional marknadsföringskampanj för Prao
Trelleborgs kommun har sökt medel för att ta fram en regional
marknadsföringsfilm för prao som riktar sig till arbetsgivare. Målet är att fler
arbetsgivare i Skåne ska bli inspirerade att ta emot prao. Filmen kommer att
färdigställas under våren och publiceras på Prao i Skånes hemsida och även
spridas via andra kanaler. Den kommer även att visas på årets första
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nätverksträff (läs mer om detta nedan). Filmen tas fram i samverkan med
Ängelholms kommun, Klippans kommun samt Malmö stad. Vill du veta mer om
arbetet, ta kontakt med Eva Chelbat (eva.chelbat@trelleborg.se).

Handledarfilm för prao
Hässleholms kommun har blivit beviljade medel att ta fram en regional
handledarfilm som riktar sig till aretsgivare som behöver extra vägledning inför
att dom ska ta emot en praoelev. Filmen utfår från den handledarguide som
finns på Prao i Skånes hemsida. Filmen tas fram i samverkan med Båstads
kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad. Filmen kommer att färdigställas
under våren och finnas tillgänglig på Prao i Skånes hemsida. Den kommer
även att visas på årets första nätverksträff (läs mer om detta nedan). 
Kontakta Jenny Eskilsson om du vill veta mer
(jenny.eskilsson@hassleholm.se).

Regionala nätverksträffar under 2023
Helsingborgs stad har blivit beviljade medel att i samverkan med flera
kommuner genomföra tre regionala nätverksträffar för prao under 2023.
Nätverksträffarna riktar sig mot praosamordnare, SYV, arbetsgivare och andra
som arbetar med prao och syftet är erfarenhetsubyte och nätverksande.

Mer information om nätverksträffarna kommer att gå ut till samtliga
kommuner i början av 2023. Om du vill veta mer ta kontakt med Pia Zachrison
(pia.zachrison@helsingborg.se). 

Praosamordnare på deltid, Lomma kommun
Lomma kommun har blivit beviljade medel att anställa en praosamordnare på
25%. Praosamordnaren kommer att ha som fokus att anordna kvalitativa
praoplatser till kommunens elever, både inom näringslivet och inom
kommunens egna verksamheter. Målet är att öka branschbredden och även
likvärdigheten i utbudet av platser. Kontakta Viktoria Drott
(viktoria.drott@lomma.se) om du vill veta mer.

Praosamordnare på deltid, Bjuvs kommun
Bjuvs kommun har blivit beviljade medel att anställa en praosamordnare på
40%. Praosamordnaren kommer utöver uppdraget kopplat till prao att arbeta
med andra praktikformer samt feriejobb, och på så sätt skapa 'en väg in' för
arbetsgivare. Målet är ett strukturerat arbete, bättre kommunikation mot
arbetsgivare samt en mer likvärdig prao för kommunens elever. Kontakta
praosamordnare Sara Carlsson (sara.carlsson@bjuv.se) om du vill veta mer.

Handledarträffar i Båstad och Ängelholm
Båstad och Ängelholms kommuner har livit beviljade medel att leverera fyra
fysiska handledarträffar under 2023. Träffarna syftar till att engagera
arbetsgivare kring prao pch att rusta dom inför att dom ska ta emot och
handleda en praoelev. Två träffar kommer att genomföras i Båstad och två i
Ängelholm. Målet är att skapa kvalitativa och likvärdiga praoupplevelser för
elever och ett mer utvecklat samarbete med lokala
arbetsgivare. Kontaktperson för insatsen är Nicole Janerheim
(nicole.janerheim@bastad.se).

Prenumerera Dela

mailto:eva.chelbat@trelleborg.se
https://www.praoiskane.se/handledarguide-prao
mailto:jenny.eskilsson@hassleholm.se
mailto:pia.zachrison@helsingborg.se
mailto:viktoria.drott@lomma.se
mailto:sara.carlsson@bjuv.se
mailto:nicole.janerheim@bastad.se
https://gansub.com/s/l/R9qbK2iBYaPCWB/5654172746493/


2023-02-22 13:55 God jul från Prao i Skåne

https://gansub.com/t/pm/5718864836721/ 4/5

Hejdå från oss!

Vi som har jobbar med Prao i Skåne under 2022 tackar för ett gott samarbete
och ser fram emot att nya krafter fortsätter att vidareutveckla det regionala
arbetet med prao i Skåne. Ni kanske undrar var vi tar vägen?

Annhild Månsson finns fortsatt på IUC Syd och Arbetsmarknadskunskap. Ta
gärna kontakt med henne (annhild.mansson@iucsyd.se) om du behöver stöd i
frågor som rör kompetensförsörjning, Arbetsmarknadskunskap och
arbetsgivarperspektivet kopplat till prao! 

Charlotta Levin (charlotta.levin@skane.se)kommer att fortsätta att följa
arbetet med prao och www.praoiskane.se. Och i sitt uppdrag som
näringslivsutvecklare på Region Skåne fortsatt arbeta med hur vi stärker
ungas attraktivitet för utbildningar och yrken där våra arbetsgivare har som
störst behov, främja yrkeshögskolan i Skåne, sommarjobbssatsningen på
Region Skåne m.m. 

Ingrid Weimers kommer i början av 2023 att arbeta tillsammans med
kommunerna för att kicka igång och leverera de insatser som beskrivs
ovan. Efter det är det dags att välkommna en ny familjemedlem och ett års
föräldraledighet! 
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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