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

April 2022

Årets första nyhetsbrev från Prao i Skåne - vi hoppas att ni saknat oss!

Hej!

Efter ett framgångsrikt ESF-projekt som avslutades i januari i år befinner vi oss nu i
en ny omgång av Prao i Skåne. Prao-frågan är jätteviktig för våra elever och
arbetsgivare, och Region Skåne har tillsammans med 18 av våra skånska
kommuner därför valt att finansiera ett fortsatt regionalt arbete under 2022. Jättekul
tycker vi! 

Under året kommer vi att fortsätta med omvärldsbevakning och
informationsspridning om prao via våra kanaler. Vi kommer att tillsammans med
våra kommuner och arbetsgivare genomföra nätverksträffar med fokus på
erfarenhetsutbyte och  utmaningar kopplat till prao (läs mer om vår första
nätverksträff nedan). Vi kommer också jobba tillsammans med våra anslutna
kommuner för att utveckla arbetet med prao på lokal nivå. Vi har också ett extra
fokus på att nå ut till våra arbetsgivare i regionen och med hjälp av våra
branschmodeller få fler att ta emot prao. 

Vi har även en referensgrupp med representanter från kommunerna som har som
uppdrag att undersöka hur ett gemensamt strategiskt tag kring prao kan se ut
bortom 2022!
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Ni kommer fortsatt att kunna läsa om vårt arbete i våra nyhetsbrev som kommer att
gå ut kvartalsvis.

Varma hälsningar

Charlotta, Ingrid och Annhild

Detta har hänt
Tack vare släppta restriktioner så har Prao i Skånes team haft förmånen att arrangera och
medverka på fysiska träffar under våren. 

Samtal med Regionala Utvecklingsnämnden (RUN)
Den 4 mars hade Regionala Utvecklingsnämnden möte med tema kompetensförsörjning i
Skåne! Prao i Skåne var en av flera inbjudna att prata om hur man bidrar till att lösa de
utmaningar som arbetsmarknaden står inför. Prao är utan tvekan en viktig pusselbit för att
unga och arbetsgivare ska närma sig varandra.

Nätverksträff!

Den 24 mars anordnade Prao i Skåne en nätverksträff för anslutna kommuner på temat
'Branschbredd och plats(s)ökning - it takes two to tango!'. Syftet med dagen var att genom
erfarenhetsutbyte och med ett arbetsgivarperspektiv vässa argumenten för att få fler
arbetsgivare att ta emot prao! Vi utgick från Prao i Skånes branschmodeller och
deltagarna fick pitcha prao till vår alldeles egna arbetsgivarpanel. 

Uitfrån de insikter och erfarenheter som samlades in på nätverksträffen har Prao i Skåne
sammanställt en PDF - 'Strategiska tips och drag för ett ökat antal praoplatser'. Syftet med
resursen är att hjälpa kommunernas praosamordnare och SYV att ta fram en plan för
arbetet gentemot arbetsgivare. 

Ladda ner här

SSA konferens i Norrköping!

Den 6-7 april gick årets SSA-konferens av stapeln i Norrköping. Temat var 'gör det
osynliga synligt' - och vad är inte ett bättre exempel på hur det kan fungera i praktiken än
prao? Prao i Skåne var inbjudet att prata om hur vi har byggt upp en strategiskt
samverkan med kommuner och arbetsgivare kring praofrågan i Skåne.  Vi höll även en
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workshop där vi tittade på hur våra kollegor från kommuner runt om i landet kunde
använda sig av våra Grundläggande kriterier för likvärdig prao. 

Skåne är inte på något sätt unikt när det gäller utmaningar kopplat till prao och det var
jättekul att få möjlighet att sprida den skånska modellen och alla de resurser som finns
tillgängliga på www.praoiskane.se!  

Prao inom Region Skåne!
Efter ett gediget och gemensamt arbete mellan Prao i Skåne och Region Skånes HR-avdelning,
är det premiär för prao inom Region Skånes verksamheter i höst! Region Skåne har med stöd
från Prao i Skåne tagit ett regionalt grepp kring praofrågan som ett led i arbetet att säkra den
egna framtida kompetensförsörjningen. Detta innebär att prao kommer att koordineras på regional
nivå och målet är att alla skånska kommuner erbjuds praoplatser. 

Prao i Skåne har tagit fram anpassade branschmodeller för sjukhus, regionservice, primärvården
(vårdcentraler, mödravård osv), skåneteknik och medicinteknik som är de förvaltningar som
kommer att erbjuda prao. 

Efter många samtal där ni kommuner (och era elever!) efterfrågat praoplatser inom vården så är
det fantastiskt att detta nu är på plats. 

Region Skåne kommer att skicka ut mer information till samtliga kommuner under kommande
veckor. 
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Vill du vara med på våra nätverksträffar?
Prao i Skåne planerar flera nätverksträffar under året. Träffarna fokuserar på teman
som utgår från utmaningar kopplat till prao, både från ett huvudman- och
arbetsgivarperspektiv. Upplägget utgår från en enkätundersökning genomförd med
anslutna kommuner. Vi tror på att vi kan hitta lösningar gemensant och lägger därför
stor vikt vid erfarenhetsutbyte och att lyfta goda exempel.

Är din kommun ej ansluten till Prao i Skåne men du är intresserad av att medverka
på någon av våra kommande träffar? Vi undersöker möjligheten för att erbjuda
platser mot en avgift. Kontakta ingrid.weimers@hassleholm.se för att sätta upp dig
på vår inbjudningslista.

Kommande datum: 

15 juni 09.00-12.00 på Grand Hotell i Lund: Tema - Hur du kan jobba strategiskt
för att kommunens verksamheter ska ta emot praoelever. Prao i Skåne bjuder
på lunch efter nätverksträffen.

8 september: Tema - Framtidsdialog prao

15 november, 09.00-12.00: Tema bekräftas längre fram. 

Handledarguiden! 
I höstas så lanserade vi en beta-version av den Handledarguide som Prao i Skåne tog
fram i samverkan med Familjen Helsingborgs kommuner. Guiden har sedan dess
färdigställts och integrerats på Prao i Skånes egen hemsida. Handledarguiden är
framtagen för att göra det lätt för arbetsgivare att ta emot prao. Den täcker vad man bör
tänka på inför, under och efter prao med exempel på schema och uppgifter för
praoeleven.

Du hittar guiden i vår meny under 'Arbetsgivare'. Du kan också klicka här!
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Hej alla anslutna kommuner!
Är det något särskilt företag eller bransch
du vill ska erbjuda prao i din kommun?
Kontakta oss så lägger vi tillsammans upp
en plan för hur vi med hjälp av våra
branschmodeller kan göra ett upplägg som
passar just den arbetsgivaren! 

Detta gäller enbart våra anslutna
kommuner. 

Resultat från ESF-projektet PRIS
Är du nyfiken att läsa mycket mer om vad PRIS-projektet faktiskt levererat? På vår
hemsida finns nu slutrapporten som levererats till projektets finansiär, Europeiska
Socialfonden, samt den rapport som skrivits av projektets utvärderare, Joakim Tranquist.

Ladda ner här

Prao i Skånes team
Du når oss på info@praoiskane.se
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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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