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November 2022

Hej!

Vid årsskiftet 2022/23 så avslutas Prao i Skåne som varit ett treårigt projekt initierat
och lett av Region Skåne. Det betyder emellertid inte att det regionala arbetet
med prao kommer att stanna av. I samband med den utlysning som Prao i Skåne
och Region Skåne har haft ute under september/oktober har det påbörjats flera
kommungemensamma processer kring hur arbetet för en likvärdig prao och
utveckling av praon kan se ut.

Vi ser fram fram emot fortsatta dialoger med spänning och kommer att kommunicera
om framtida insatser under hösten.

Varma hälsningar

Charlotta, Ingrid och Annhild
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Hässleholms kommun visar hur
man kan planera för prao i
kommunala verksamheter.
Kommunerna är som huvudmän ansvariga för att
eleverna får en bra praoupplevelse. Som
arbetsgivare representerar man också en stor bredd
av de yrken och verksamheter som finns på
arbetsmarknaden och som är attraktiva för elever.
Men samtidigt är det relativt få som tar emot prao.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholms
kommun ville göra någonting åt detta då man tydligt
såg en länk mellan sina verksamhetsmål och prao.
Vi har intervjuat förvaltningschef Veronica Öhrvik för
att ta reda på hur dom tänkt och framförallt hur dom
gjort! 

Läs mer här

Vad händer i höst?
Höstterminen är vid det här laget i full gång, och så är även Prao i Skånes arbete. Ett stort
fokus ligger såklart på att leverera vårt uppdrag men även runda av arbetet som
genomförts i och tillsammans med våra anslutna kommuner. 

Arbetsmiljö och prao

Under hösten har ett fokus varit arbetsmiljö! Prao i Skåne har levererat en workshop för
Prao Malmö (se foto ovan) där vi workshopat och kompetensutvecklat kring just
arbetsmiljö och hur man kan stötta arbetsgivarna kring frågor som rör risker, anpassning
av arbetsuppgifter med mycket mera. 

Prao i Skåne har även medverkat på en praoträff anordnad av Lunds kommun och
Helsingborgs stad för arbetsgivare. Fokus var på bemötande av elever och även där hur
man som arbesgivare kan tänka när det gäller arbetmiljö. På båda träffar har Prao i
Skånes arbetsmiljöingenjörer, Maria Sundqvist och Karin Grantén bidragit med sin
specialistkompetens. 

Utlysning 
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I den utlysning om Region Skåne och Prao i Skåne haft publicerad under hösten är nu
ansökan för område 1 & 2 stängd. Möjligheten att söka medel för område 3, 'Förvaltning
och vidareutveckling av hemsidan Prao i Skåne' har förlängts till den 9 november. Mer
information hittar du här.

Nätverksträff

Den 15 november har vi vår sista nätverskträff för våra kommuner. Temat är det bredare
arbetet med vägledning och SSA som prao är en del av. Vi kommer också få höra
presentationer från de kommuner om fått beviljat medel för insatser inom ramarna för vår
utlysning. Inbjudan har gått ut till berörda kommuner och aktörer. Är du intresserad av att
delta, kontakta Ingrid Weimers Reader (ingrid.weimers@hassleholm.se).

Region Skånes framtidsdialog
Den 8 september så samlades 80 representanter från våra skånska kommuner och andra
aktörer för att tillsammans diskutera och belysa utmaningar kopplat till unga och
kompetensförsörjning och vilka steg vi kan ta tillsammans. Konferensen anordnades av
Region Skåne i samarbete med Prao i Skåne. 

För att ge input i det lokala och delregionala arbetet som sker i Skåne så var Kairos
Future inbjudna att prata om generation Z och de unika förutsättning dom har för ett
inträde på en föränderlig arbetsmarknad. Region Skåne presenterade även sin rykande
färska utbildnings- och arbetsmarknadsprognos och de utmaningar vi står inför i Skåne. 

I workshopfromat diskuterades frågor som:

Hur behöver vi tänka och agera för att bättre kunna möta unga och deras behov inför
framtidens arbetsmarknad?

Vad kan det du hört och varit med om idag betyda för din roll, uppdrag och
verksamhet?

Vilka kliv behöver du ta och tillsammans med vem/vilka för att åstadkomma den
förändring som ni beskrivit?

Sammantaget så lyftes behovet av bättre och bredare samverkan, komunikation
anpassad till dagens unga, kompetensutveckling för personal, behovet av att påverka
både lokala strukturer men även strukturer på makronivå och mycket mer. 

Det ska bli intressant att ta del av fortsatta dialoger (som tex på Region Skånes lärserie),
och se om dessa leder till nya insatser och projekt. 
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Stort tack till vår referensgrupp
Under 2022 har Prao i Skåne haft förmånen att få input från vår referensgrupp.
Tillsammans har vi diskuterat behovet av regional samverkan kring prao och diskuterat
hur en sådan samverkan kan fortsätta bortom 2022. På det sista mötet konstaterade vi att
trots att referensgruppens medlemmars medverkan i Prao i Skåne sett olika ut så har den
bidragit till: ett bredare perspektiv kring kompetensförsörjningfrågan, kompetensutveckling
för personal, viktiga nätverk, input till interna utvecklingsprocesser för att nämna några av
områdena som lyftes. 

Stort tack till Graziela Zibner från Malmö stad, Natalie Jansson från Bjuvs kommun, Jan-
Olof Olofsson från Hässleholms kommun, Elena Zukauskaite från Skånes
Kommuner, Annette Holm Persson från Helsingborgs stad och Viktoria Drott från Lomma
kommun för ert engagemang under året! 

IUC Syd blir ännu bättre på prao
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Prao i Skånes projektledare Annhild Månsson jobbar på IUC Syd där man tagit emot prao
i flera år. Med erfarenhet i baggaget så konstaterade hon att det fanns behov av att skapa
rutiner för att bättre förankra mottagandet hos kollegor, och för att förtydliga varför man tar
emot praoelever. 

Arbetet resulterade i en intern policy för prao som Prao i Skåne har fått ta del av. Vi har
även ställt frågor kring utmaningar, och vad IUC Syd som organisation lärt sig av att ta
emot prao. Ta del av intervjun och IUS Syds nya praopolicy via länken nedan!

Klicka här

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

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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