
 

 

 

Hur arbetar din kommun med prao? 
Insamling av kommunberättelser från kommunerna i Skåne. Kommunberättelserna publiceras på 

hemsidan www.praoiskane.se och/eller på Prao i Skånes 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.  

 

Varför kommunberättelser om prao? 

Projektet riktar sig till dem som anordnar prao i Skåne. Projektet vill sprida goda exempel på 

hur kommunerna jobbar med praon. Vi vill därför veta hur just ni jobbar i er kommun. Vi 

publicerar löpande berättelser på vår nya hemsida praoiskane.se som lanserades den 29/1. 

Kanske vi också delar några av berättelserna på vår LinkedIn-sida ”PRIS-Prao i Skåne”.  

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

rätten att avgöra vilka kommunberättelser som publiceras. 

 

Att göra: 

• Fyll i namn, titel och kommun. 

• Svara på frågor som är relevanta för er. Skriv under övrigt sådant som ni vill lyfta men 

som vi missat att fråga om. 

• Skicka gärna med ett foto på dig/er eller en kommunbild (bildformat: liggande, 

halvbild, färg, neutral bakgrundsmiljö, naturligt ljus, bra skärpa. Mobilkamerabild 

fungerar). 

• Bifoga gärna eventuellt praomaterial för publicering (om det inte kan länkas till er 

hemsida om er prao). 

 

Maila svaren på frågorna, din kommunberättelse och foto till: info@praoiskane.se  

 

Tack för din medverkan! 

PRIS-Prao i Skånes projektgrupp 

 

 

 

 

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


 

 

Att skicka in: 

 

Kommun-/personuppgifter: 

• För- och efternamn: 

• Titel: 

• Kommun: 

• Länk till er kommuns praosida: 

 

Frågor att besvara eller beröra i en kommunberättelse: 

 

1. Hur väljer eleverna praoplats i din kommun? 

 

2. Hur förbereds praoeleverna inför praon? 

 

3. Vad har eleverna för uppgifter med sig ut till praoplatsen? 

 

4. Hur arbetar ni med jämställd prao i din kommun? 

 

5. Hur efterarbetar ni praon med eleverna? 

 

6. Hur redovisar eleverna sina praoupplevelser? 

 

7. Vad är bra med din kommuns sätt att arbeta med prao? Vilka resultat ger det? 

 

8. Hur arbetar ni med alternativ prao om traditionell prao inte genomförs pga. 

pandemin? 

 

9. Övriga tankar om prao, tips och idéer, goda exempel mm. 

  



 

 

 

Frågor att utgå ifrån för att specifikt beskriva praoorganisationen i kommunen:  

 

1. Hur organiseras praon i din kommun? 

 

2. Vilka gemensamma mål och planer finns för prao i din kommun?  

 

3. Hur kopplas praon ihop med det övergripande SYV och SSA-arbetet? 

 

4. Vad har din kommun för utmaningar med praoarbetet?  

 

5. Hur följer ni upp och utvärderar praon i din kommun? 

 

6. Hur samverkar ni internt/externt kring prao? 

 

7. Övrigt gällande organisering av prao. 

 


