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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

                   Nyhetsbrev juni 2020

Senaste nytt i PRIS
Sommaren är här och vi har ett par veckor kvar av projektets analys- och

planeringsfas. Just nu är det intensiva och roliga dagar som fylls med
rapportskrivning, projektmål, aktivitetsplaner, kommunikationsarbete och

förankringsmöten med kommunerna.

Lagom till genomförandefasen är vi stolta över att kunna presentera vår logga och
vårt nya nyhetsbrev. Dessutom har vi nu kartlagt PRIS fokusområden, som vi gärna

vill presentera lite kort för er.

Fokusområden identifierade

Joakim Tranquist, Tranquist Utvärdering, är upphandlad utvärderare för PRIS och hans
roll är att säkerställa att projektet styr mot projektresultat, och att genomförandet ges de
bästa förutsättningarna för att projektet ska ha så stor inverkan på effekterna som möjligt.
Vi har bearbetat resultatet av kartläggningen av kommunerna, tillsammans med Joakim,
och det har lett till projektets fyra fokusområden; organisation, kommunikation, digitala
verktyg och nätverkande.

Inom fokusområdet organisation finns de utmaningar kring prao-arbetet som en majoritet
av kommunerna har lyft. De är kopplade till ansvarsfördelning, resurser och förankring av
rutiner och arbetssätt.

Inom kommunikation kommer projektet att identifiera och sprida framgångsfaktorer, goda
exempel och inspirationsmaterial till både kommuner och arbetsgivare. Framgångsrika
arbetssätt och attitydförändringar kring prao kan skapa bättre praoupplevelser för alla
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parter och borgar för fler prao-platser. Kommunikationen sker/kommer att ske via
LinkedIn, hemsida, nyhetsbrev, events, konferenser, lokala möten med mera. 

De digitala verktygen används för att lättare administrera prao, skapar förutsättningar för
ett mer hållbart och metodiskt regionalt prao-arbete och ökar likvärdigheten för eleverna.
Vi kan lyfta gemensamma regionala frågor som grund för en eventuell vidareutveckling av
de digitala verktygen. 

Inom området nätverkande ser vi kommunernas behov av utbyte med varandra, och med
arbetsgivare. PRIS kommer att arbeta för att existerande och nya nätverk lyfter frågan om
gemensamma arbetssätt. Att lyfta prao-frågan utifrån aktuella och relevanta perspektiv.

Vi önskar er alla en riktigt skön och glad sommar!

Projektgruppen PRIS - Prao i Skåne

Äntligen dags för avstamp
Den 10 september kl 10-15 planerar vi för
PRIS - Prao i Skånes kick-off för projektets
samverkansparter. Boka redan nu in denna
dag! Eftersom vi ännu inte vet hur covid-19
kommer att påverka oss i höst, så återkommer
vi med HUR efter sommaren. En särskild
inbjudan kommer att skickas ut. Kick-offen
kommer att bjuda på inspiration, visa på
möjligheter framåt och i samarbete med våra
samverkanskommuner drar vi upp riktlinjer för
nästa steg i skapandet av en spännande och
hållbar prao i Skåne. Kanske släpper vi en
nyhet...

Vår viktiga styrgrupp
Styrgruppen i ett projekt har det
övergripande ansvaret för att projektet
når sina mål. Projektgruppen är
mycket glad för att ha lyckats rekrytera
en engagerad, professionell och
drivkraftig styrgrupp. Vi vill gärna
presentera den lite kort genom ett par
intervjufrågor.

1, Vad vill just du bidra med?

2, Varför är PRIS ett viktigt projekt?
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Robert Dahlquist

Chef verksamhetsstöd
Barn- och skolförvaltningen,
Lunds kommun

1, Jag kommer att bidra i samband med möten
i gruppen, men också i det fortlöpande arbetet.
Då en av projektets delprojektledare är
placerad i Lund är både målsättningen och
förhoppningen att det kommer att ske
kontinuerliga avstämningar och uppdateringar
av det pågående arbetet under projektets
gång. Mitt bidrag kommer av naturliga skäl
även att vara präglat av mina erfarenheter från
att ha arbetat som lärare, rektor,
verksamhetsledare och nu med en tjänst på
förvaltningsnivå. Har genom åren jobbat
mycket med entreprenöriellt lärande och med
samverkar skola och lokalt näringsliv.

2, Nödvändigheten av att stärka prao som
varumärke både i skolan och i samhället som
helhet. Ge våra elever likvärdiga och kvalitativt
höga kunskaper och erfarenheter som grund
inför de viktiga val som var och en förväntas
göra.

Susanne Friedrichsen

Sektionsansvarig samordnare
Arbete- och välfärdsförvaltningen,
Matchningsgruppen,
Kristianstads kommun

1, Jag vill bidra till att prao får mer
fokus och högre status både i
näringslivet och i skolan. Jag kan
bidra med de erfarenheter vi i
Kristianstad har gjort när vi byggt upp
vår praoorganisation och det vi hittills
lärt oss i kontakterna med
näringslivet.

2, PRIS är ett viktigt projekt för att
uppmärksamma prao både ut mot
näringslivet och in mot skolan. Prao är
ofta ungas första kontakt med
arbetslivet och en möjlighet för
arbetsgivare att marknadsföra sin
bransch för att säkra framtida
kompetensförsörjning.   

Jan-Olof Olofsson

Verksamhetschef för gymnasieskola och
särskola
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Hässleholms kommun. 

1, Jag vill bidra med min erfarenhet från
projekt- och styrgruppsarbete och med
våra erfarenheter från prao-verksamheten i
min hemkommun. Jag vill också bidra med
ett gymnasieperspektiv på praon. Den är
en viktig del för att stärka elevernas
valkompetens inför gymnasievalet.

2, PRIS är ett jätteviktigt projekt för att det i
grunden handlar om att genom en prao

Annette Holm-Persson

Avdelningschef för gymnasieplanering,
vägledning och forskning
Skol- och fritidsförvaltningen,
Helsingborgs stad

1, Jag tror att jag kan bidra med att sätta
praofrågan i en kontext och ett
sammanhang som spänner över hela
samverkan skola-arbetsliv. Vi har
dessutom en del uppdrag för de 11
kommunerna inom nordvästra Skåne där
vi kan bidra med en upparbetad struktur
för hantering av gemensamma frågor.
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med god kvalitet stärka elevernas
förutsättningar att hamna på ett
gymnasieprogram som passar dem. Vi vet
att en fullföljd gymnasieutbildning är den
bästa garantin mot utanförskap, och
hamnar man på rätt program från början är
det så mycket lättare att göra sig själv
rättvisa och fullfölja sin gymnasieutbildning
på tre år. Det gagnar både individen och
samhället. PRIS är också viktigt för att det i
förlängningen handlar om vårt
gemensamma ansvar för framtidens
kompetensförsörjning.

2, Vi behöver sätta ljus och fokus på
prao-frågan. Därigenom får vi också ljus
på samverkan skola-arbetsliv samt de
interna processerna som behöver
utvecklas både i skolan och i arbetslivet.
Vi behöver tänka stort i prao-frågan.
Projektet möjliggör ett digert
uppstartsarbete som kan implementeras,
skapa samsyn och på sikt likvärdighet för
våra elever.

Anna Nilsson

Näringslivssamordnare
Näringsliv och arbete,
Burlövs kommun

1, Jag tror att vikten av en stark samverkan
mellan skola och näringslivsfunktionen inom
våra skånska kommuner är avgörande för att
möjliggöra bättre framtida praoverksamhet.

2, Vill lyfta fram vikten av god samverkan
mellan skola-näringsliv. Både skolledare och
företagsledare behöver mötas kring vikten av
väl genomförd prao, före under och efter
praoperioden. Framtidens
kompetensförsörjning är en viktig fråga för
våra bolag. Ser att prao ofta är den första
kontakt du har med arbetslivet och kan vi
genom att aktivt ta vara på prao-
erfarenheterna och skapa intresse för framtida
yrkesval så kan vi göra stor
nytta.                                                  

Joakim Thureson

Vice VD
IUC Syd

1, Perspektiv och behov från det jag
ser händer i Industrin och där PRIS
kan ha påverkanseffekter över tid.
Utmanande förhållningssätt för att se
till att projektet ger långsiktiga
effekter. Målstyrning - Vad vill vi att
projektet ska ge under projekttiden
och efteråt? Den strategiska effekten
av insatsen.

2, PRIS är viktigt för att få prao att bli
prioriterat i näringslivet och att
näringslivet ser betydelsen av ett
lyckat praoarbete. PRIS är viktigt för
att få en samlad metodik för
genomförande av prao som inte bara
en praktik utan ett möjligt val för ett
framtida yrkesval.
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Simon Sköld

T.f. enhetschef Näringsliv & Arbetsmarknad
Region Skåne. Ordf. PRIS - Prao i Skånes
styrgrupp.

1, Jag hoppas kunna bidra med att vi håller
fokus på leverans av ett långsiktigt hållbart
praosystem för hela Skåne och att vi har roligt
på vägen!
2, Att bidra till en ökad kompetensförsörjning i
Skåne. Att öka möjligheterna för både
arbetsgivare och praoeleverna att utvecklas.

Följ oss på LinkedIn "PRIS-Prao i Skåne".

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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