
 

 

Vill du dela med dig av en praoupplevelse? 
Insamling av elevberätttelser från praoelever i Skåne, våren 2021. Elevberättelserna publiceras på 

hemsidan www.praoiskane.se och på sociala medier. 

 

Vilka är vi? 

PRIS-Prao i Skåne är ett ESF projekt med Region Skåne som projektägare. 30 kommuner 

deltar i projektet tillsammans med arbetsgivare och branschorganisationer. Syftet med 

projektet är att utveckla och förbättra praon i Skåne. Prao är sedan 2018 obligatoriskt för 

grundskoleelever.  

 

Varför elevberättelser om prao? 

Projektet riktar sig till dem som anordnar prao i Skåne. Om projektet når sina mål kommer 

de i sin tur förändra praoupplevelsen för de skånska eleverna. Projektet vill gärna belysa hur 

viktig praon är för många elever. Vi vill därför veta hur just du uppfattade din prao. Vi 

kommer att publicera några praoberättelser med foto och namn på vår hemsida 

praoiskane.se och kanske även dela några av berättelserna på vår LinkedIn-sida ”PRIS-Prao i 

Skåne”. Vi skulle bli jätteglada om du vill dela med dig av dina praoupplevelser. 

 

Obs!  

Deltagandet måste godkännas av vårdnadshavare, se samtyckesavtal sid 2 . Godkännandet 

avser användande av foto och text på hemsidan praoiskane.se och på projektets sociala 

medier. (Se innehåll nedan)  

Texten kan komma att redigeras men inte förändras innehållsmässigt. PRIS-Prao i Skåne har 

rätten att avgöra vilka elevberättelser som publiceras. 

 

Att göra: 

• Fyll i namn, ålder och kommun  

• Svara på frågorna 

• Skriv under samtyckesavtalet (vårdnadshavare) 

• Ta ett foto på dig (liggande format, halvbild, färg, neutral bakgrundsmiljö, naturligt 

ljus, bra skärpa. Mobilkamerabild fungerar.) 

 

Scanna eller fotografera av underskrivet samtyckesavtal, som du mailar tillsammans med 

personuppgifter, svaren på frågorna och fotot.  

Maila till info@praoiskane.se  

 

http://www.praoiskane.se/
mailto:info@praoiskane.se


 

 

Att skicka in: 

 

Personuppgifter: 

• För- och efternamn: 

• Ålder: 

• Kommun: 

 

Frågor att besvara: 

1. På vilken arbetsplats genomförde du din prao? 

 

2. Hur lång var din praoperiod? 

 

3. Hur kom du i kontakt med din praoplats? 

 

4. Vad hade du för förväntningar på praon? 

 

5. Vad fick du göra på din praoplats? Vad hade du för arbetsuppgifter? 

 

6. Vad tycker du har varit bra med din prao? 

 

7. Vad lärde du dig på din prao? 

 

8. Hur har din prao påverkat ditt gymnasieval eller framtida yrkesval? 

 

9. Övriga tankar om prao. 

 

https://pixabay.com/sv/photos/kalligrafi-penna-tack-tacka-du-2658504/


Medverkan i medieproduktion – samtycke 

Här får du information om din medverkan i en medieproduktion (bild, video och ljud) som är producerad av Region Skåne. 

Du ska vara väl införstådd med dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter för den aktuella 

medieproduktionen. 

För dig som inte är anställd inom Region Skåne innehåller informationen även ett samtycke för behandlingen av 

personuppgifter som sker i samband med medieproduktionen. 

Medverkande 

Anställd inom Region Skåne Inte anställd inom Region Skåne

Namn E-post Mobiltelefon

Förvaltning (anställd) RSID (anställd)

Medieproduktion 

Bild Video Ljud 

Produktionens titel Produktions-ID 

Plats för produktionen Datum 

Medieproducent Mobiltelefon 

E-post till medieproducenten

Region Skåne (organisationsnummer 232100-0255) är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in och hanterar i 

samband med medieproduktionen. I det här sammanhanget omfattar personuppgifter ditt namn, telefonnummer och e-post, 

samt att du som person är identifierbar i bild, video och/eller ljud. De personuppgifter som finns med i medieproduktionen 

kommer att utgöra en allmän handling och kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. 

För anställda inom Region Skåne 

Region Skånes användning av medieproduktionen sker inom ramen för myndighetens utförande av en uppgift av allmänt 

intresse. Det innebär att den rättsliga grunden för regionens behandling av dina personuppgifter är just detta allmänna 

intresse. Du bekräftar genom denna information att medieprodukten kan användas på detta sätt och inom ramen för de 

användningsområden, distributionskanaler och lagringsmedier som specificeras nedan. Om du inte vill att medieproduktionen 

ska användas har du rätt att göra en invändning. Det är frivilligt för samtliga medarbetare att förekomma i medieproduktioner 

om det inte direkt krävs av dina arbetsuppgifter. 

För övriga (medborgare, patienter med flera) 
Region Skåne inhämtar ditt samtycke för att producera, publicera och lagra den aktuella medieproduktionen. Vi gör det 

genom de användningsområden, distributionskanaler och lagringsmedier som du ger samtycke till, se specificering nedan. 

Ditt samtycke utgör den rättsliga grunden för att få lov att behandla dina personuppgifter. 

Hur länge sparas medieproduktionen? 

Samtycket för medieproduktionen är giltigt under obegränsad tid. Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge 

produktionen du medverkar i används enligt de ändamål som finns beskrivna nedan. Det innebär att dina personuppgifter 

raderas eller arkiveras enligt Region Skånes instruktioner för bevarande och gallring när syftet med produktionen upphör. 

Till vilka lämnas dina personuppgifter i medieproduktionen ut? 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till leverantörer av Region Skånes publicerings- och lagringsplattformar för bild, video och 

ljud. Personuppgifter kan även överföras till en kommunikationsbyrå på uppdrag av Region Skåne för att användas i vår 

kommunikation. 

Läs mer 

Så behandlar vi dina personuppgifter (skane.se/personuppgifter)

Rensa formulär

Avdelning (anställd)

http://skane.se/personuppgifter


Samtycke, eventuell vårdnadshavare 2 

Ja, jag ger mitt samtycke till medverkan 

Ort och datum …………………………………………………… 

Underskrift ……………………………..................................... 

Namnförtydligande ………………………………..................... 

Namn på underårig …………………………………................. 

Ditt samtycke 

 Ja, jag ger mitt samtycke till medverkan 

Ort och datum ……………………………………………………… 

Underskrift …………………………………………………………. 

Namnförtydligande ………………………………………………... 

Så här behandlar vi dina personuppgifter 

Användningsområde Syftet med produktionen anges med kryss. 

Information Instruktion Utbildning 

Ledningskommunikation Rekrytering Press och medier 

Varumärkesstärkande Marknadsföring/kampanj Annat: 

Distributionskanaler – anges med kryss 

Skane.se

1177.se/Region Skåne 

Trycksaker 

Vardgivare.skane.se
Digitalt nyhetsbrev

Podcast (ljud) 

Region Skånes intranät 

Sociala medier 

Pressmeddelande 

Annan:

Lagringsmedier – anges med kryss 

Region Skånes bildbank Region Skånes videobank Youtube (Region Skånes konto) 

Region Skånes ljudbank Dokumentbank Lagringsmedia produktion 

Annat: 

Dina rättigheter 

Du kan kostnadsfritt när som helst 

 få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (ett registerutdrag).

 begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

 begära att bli bortglömd (raderad).

 begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 begära att få tillgång till personuppgifterna i ett format som möjliggör överförande till en annan

personuppgiftsansvarig.

 invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

En del av dessa rättigheter har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av 

personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheterna inte är tillämpliga. 

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter vad gäller den aktuella medieproduktionen kontaktar du medieproducenten eller 

skriver till samtycke@skane.se. För dina rättigheter i Region Skåne i allmänhet kan du alltid vända dig till

dataskyddsombudet på region@skane.se.

Återkallande av samtycke och invändning mot behandling 
När du lämnar ditt samtycke till att Region Skåne får lov att behandla dina personuppgifter, har du också rätt att när som helst 

återkalla samtycket*. För att återkalla samtycket använder du e-post samtycke@skane.se. Du kan även skicka ett brev till 

Region Skåne, 291 89 Kristianstad. 

*Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Som anställd inom Region Skåne kan du när som helst göra en invändning kring användningen av dina personuppgifter i 
medieproduktionen. Använd samma kontaktuppgifter som ovan för en sådan invändning. 

Ditt samtycke eller bekräftelse 
Om du inte är anställd inom Region Skåne utgör din underskrift ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas i den 

beskrivna medieproduktionen. 

Är den medverkande personen under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Finns det två vårdnadshavare kan även den 

andra vårdnadshavaren lämna sitt samtycke. 

Är du anställd inom Region Skåne utgör din underskrift en bekräftelse på att du mottagit informationen om att Region Skåne 

behandlar dina personuppgifter inom ramen för beskriven medieproduktion. 

   

 

mailto:region@skane.se
mailto:samtycke@skane.se
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Markering
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