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

Juli 2022

En sommarhälsning från Prao i Skåne!
Hej!

Det har varit en härlig och intensiv vår med fysiska möten, nätverksträffar och
många kommuner har kört arbetsplatsförlagd prao för första gången på riktigt länge!
Och nu stundar en välförkänt semester!

Prao i Skåne ser fram emot fler events och ytterligare krafttag kring praofrågan
under hösten. Vi kommer även att vara med och blicka framåt på Region Skånes
Framtidsdialog den 8 september. Mer om denna och hur du kan anmäla dig nedan. 

Nyhetsbrevet innehåller också viktigt information om en utlysning av medel för prao
som riktas mot våra Skånska kommuner som kommer att lanseras efter sommaren. 

Vi önskar dig en fantstiskt och avslappnande sommar! Vi ses i augusti.

Varma hälsningar

Charlotta, Ingrid och Annhild

Prenumerera Dela
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Prao i Skåne - en del i det regionala utvecklingsarbetet!
Region Skåne har nyligen publicerat 'Skåne utvecklar och utvecklas – ett magasin om det
regionala utvecklingsarbetet 2021'. Magasinet syftar till att lyfta regionala satsningar som
Region Skåne står bakom och som bidrar till genomförandet av Skånes
utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030. 

Vad som är extra spännande är att Prao i Skåne är med som exempel! Artikeln innehåller
intervjuer med elever och arbetsgivare från Osby kommun, Perstorps kommun och
Klippans kommun som visar på vinsterna med prao - både från ett elev- och
arbetsgivarperspektiv. 

Klicka här för att komma till magasinet. Du finner artikeln om Prao i Skåne på sidan 16. 

Utlysning av medel
I augusti så kommer Region Skåne att publicera en utlysning av medel kopplat till
utveckling av prao. Målen med utlysningen är att:

Bidra till kommunernas arbete för en mer likvärdig prao. 

Bidra till fler kvalitativa praoplatser och ökad branschbredd.

Öka statusen på prao i Skåne. 

Utlysningen fokuserar på två områden. Dessa grundar sig i identifierade behov samt
specifika önskemål från kommunerna, som framkommit i dialog mellan Prao i Skånes
personal och deltagande kommuner. 

Prenumerera Dela
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Områden för utlysningen:

Regional marknadsföringskampanj för prao:

En/flera kommun/er söker medel för framtagande av en kampanj. Ett krav är att
kampanjen tas fram i samarbete med flera skånska kommuner. 

Insatser för en mer likvärdig prao

Möjliga insatser inkluderar:

Gemensam praosamordnartjänst för flera skånska kommuner

Delregionala eller lokala marknadsföringskampanjer för prao

Framtagande av ytterligare branschmodeller (identifierade önskemål är framför allt IT,
gröna näringar och byggbranschen).

Belopp: min 50 000kr och max 300 000kr

Vem kan söka: Skånska kommuner

Meriterande är:

Medfinansiering, valfri grad för praosamordnare

Att flera kommuner går ihop och söker medel gemensamt

Utlysningen kommer att publiceras i augusti. Mer information kommer då att inkluderas.
Frågor riktas till Charlotta Levin på Region Skåne (charlotta.levin@skane.se) och Ingrid
Weimers (ingrid.weimers@hassleholm.se). 

Arbetsgivare prisas i Ystad!
Det finns arbetsgivare som gör det där lilla extra för att eleverna ska få en bra
praoupplevelse. Som vill att praoveckan ska bli ett viktigt lärande moment för elever, och
som är extra medvetna om vikten av ett bra bemötande. 

Under våren har Ystads kommun i samarbete med Ystads Allehanda därför valt att dela ut
pris för bästa praoplats och bästa handledare. Priserna delades ut på en näringslivsträff.
Prao i Skåne har intervjuat Amanda Andrén som är praosamordnare i kommunen om
tävlingen, hur det har gått till och varför man tycker att der är viktigt att lyfta arbetsgivarnas
insats.

Läs mer här
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Vad händer i höst?
8 september, 10.00-15.00: Region Skåne bjuder in till Framtidsdialog kopplat till
ungas inträde på arbetsmarknaden. Klicka här för att komma till inbjudan med
anmälningslänk. Inbjudan är öppen för alla. 

15 november, 09.00-12.00: Prao i Skåne nätverksträff - tema bekräftas längre
fram. 

Är din kommun ej ansluten till Prao i Skåne men du är intresserad av att medverka
på vår kommande nätverksträff? Kontakta ingrid.weimers@hassleholm.se för att
sätta upp dig på vår inbjudningslista. 

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.

Prenumerera Dela

https://gansub.com/c/unsubscribe/
https://gansub.com/s/l/kJs8daQTWK2h/5506408473830/

