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Välkomna!

Konferencier Charlotta Levin



Pia Zachrison Filippa Millqvist Mi Jönsjö



Hur prao kan förändra 
en ung persons liv.

Mohammed Taha &
Anders Henriksson















Panel: 
Praos roll för framtidens 
kompetensförsörjning

Carina Hafrén, Skolverket
Maria Heinesson Grynge, Region Skåne

Krister Persson, Burlövs kommun
Marie Berlin, Klippans kommun



PAUS
Välkommen tillbaka klockan 14.20



www.praoiskane.se/grundlaggande-kriterier-likvardig-prao



Vikten av en likvärdig och 
jämställd prao

Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen



Så här bra kan det bli, säger 
kommunerna





#prao



Så här bra kan det bli, 
säger kommunerna

Eva Chelbat, Trelleborgs kommun



Så här bra kan det bli, säger 
kommunerna

Cecile Lustig & Maria Block, Bromölla kommun



Så här bra kan det bli, säger 
kommunerna

Louise Malmborg, Båstad kommun



Verktyg & resurser för er som jobbar med prao!

• www.praoiskane.se

• Handledarguide (beta)

• Branschmodeller

• Grundläggande kriterier för likvärdig prao

• Alternativ prao – ’Pitch a company week’

http://www.praoiskane.se/


Temperaturtagning – var 
står vi nu? 

Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering



PAUS
Efter den korta enkätundersökningen har 

vi paus. Tillbaka klockan 15.15



Så här bra kan det bli, säger 
arbetsgivarna

PRIS Branschmodeller



Kan din verksamhet erbjuda prao?

- Alla tiders branschmodell för prao.



PRIS

ARBETSGIVARE

KOMMUNER

Arbetsmiljö-

ingenjörer

Varför branschmodeller?

• Ökad medvetenhet - jämställd prao i medverkande 

kommuner och hos arbetsgivare.

• Utvecklade kontakter mellan huvudman för prao och 

arbetsgivare.

• Att nya arbetssätt kring praoplatser hos arbetsgivare 

har utvecklats eller uppmärksammats.

Hur?

• Kontakter med arbetsgivarna själva.

• Undanröja hinder

• Sprida och visa



Vilka branschmodeller tas fram?

Industri

Bilverk-
städer

Vård

Sjukhus
Region-
service

Primärvården
= BVC, MVC, 

VC

Skåneteknik
Medicin-

teknik





Skuggning

• Gå bredvid

• Titta

• Fråga

• Lära

• Prova någon 
uppgift

Skuggning är den del som vanligtvis 

förknippas med prao, nämligen att följa 

med en vuxen, gå bredvid och utföra 

enklare uppgifter.

Vi har listat vad dessa enklare uppgifter 

kan bestå av.



Tema

• Utföra en 
uppgift som 
kopplar till 
arbetslivet eller 
valkompetens

Praoperioden kan innehålla andra typer av 

uppgifter för eleven än de som görs när eleven 

går bredvid. 

De uppgifterna kallar vi här för tema, och en och 

samma uppgift kan utföras löpande under hela 

praoperioden. Syftet med dessa är att låta eleven 

upptäcka viktiga områden som har betydelse för 

arbetsliv och arbetsmarknad. 

Vi har tagit fram åtta olika teman!



Perspektiv-
aktivitet

• Möta andra 
som på något 
sätt är knuta 
till verk-
samheten, 
digitalt, eller i 
form av att 
själv besöka.

Det är möjligt att vidga perspektivet för 

praoeleven lite extra genom

att lägga in aktiviteter såsom digitala 

studiebesök, besök av, och samtal med 

andra yrkesverksamma utanför verk-

samheten.

Det är ett uppskattat inslag för praoeleven.



Kittmoment

• Introduktioner

• Genomgångar, 
t.ex. säkerhet 
och risker.

• Överlämningar

Kittmomenten är kittet som håller 

samman praoperioden för eleven. 

Aktiviteterna som skapar struktur och 

trygghet. 

Vi har listat råd och tips kring exempelvis 

introduktion, överlämningar och avslut.



www.praoiskane.se/branschmodeller-prao

Alla tiders branschmodell

https://praoiskane.se/branschmodeller-prao


Vilka branschmodeller tas fram?

Industri

Bilverk-
städer

Vård

Sjukhus
Region-
service

Primärvården
= BVC, MVC, 

VC

Skåneteknik
Medicin-

teknik



Lise-Lott Hassel & 
Viktoria Hansson, Region Skåne



Karin Grantén, Sweco

Maria Sundqvist, Kris och hjärta



Panel: 
PRIS – blev det en hållbar 
regional struktur för prao?

Annette Holm-Persson, Helsingborgs stad
Joakim Tranquist, Tranquist utvärdering



Tack för idag!

info@praoiskane.se 

www.praoiskane.se

Följ oss på LinkedIn
och i Nyhetsbrev

https://praoiskane.se/
https://www.linkedin.com/company/prao-i-sk%C3%A5ne
https://praoiskane.se/nyhetsbrev

