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Det här var ni nyfikna på..

Dagens agenda
• Välkomna
• Charlotta Levin, Region Skåne
• Valkompetens
• Break out rooms
• Paus 
• Info från arbetsgruppen
• Elevröster
• Avslut



Kick-off för regional SYV-plattform Skåne, 2 september 2021
Charlotta Levin, Region Skåne

Varför tycker Region Skåne 
att studie- och yrkesvägledning är viktigt?



Skåne ska erbjuda 
framtidstro och 

livskvalitet 

Skåne ska vara en stark 
hållbar tillväxtmotor 

Skåne ska stärka 
mångfalden av goda 

livsmiljöer 

Skåne ska ha en frisk miljö 
och en hållbar 
resursanvändning

Skåne ska ställa om för att 
klara välfärden

Skåne ska vara globalt 
attraktivt 

Det öppna Skåne 2030
- vår gemensamma vision



Bättre hälsa för fler
• Förbättrade strukturella 

förutsättningar för medborgarnas 
hälsa 

Ett sammanbundet Skåne
• Nya statliga infrastruktur-satsningar i 

Skåne 

Ökad produktivitet
• Optimerat och tillgängligt stödsystem 
• Stärkt innovationsförmåga inom 

specialiseringsområdena 

Stärkt kompetensförsörjning
• Väldimensionerat utbildnings-

system
• Medvetna och effektiva 

utbildningsval 

DET 
ÖPPNA 
SKÅNE 
2030



Bättre hälsa för flerEtt sammanbundet Skåne

Ökad produktivitet

DET 
ÖPPNA 
SKÅNE 
2030

Stärkt 
kompetensförsörjning

- Väldimensionerat utbildningssystem
- Medvetna och effektiva utbildningsval



Funktionella arbetsmarknadsregioner (FA)



Region Skånes arbete med strategisk kompetensförsörjning

Organisera och fastställa 
målsättningar för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete i 
samverkan med relevanta 
aktörer

Tillhandahålla analyser och 
prognoser av privat och 
offentlig sektors behov av 
kompetens på kort och lång sikt

föra dialog med berörda 
aktörer om behov

Genomföra insatser utifrån 
behovsdialoger, analyser och 
prognoser



Det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens i Skåne. 
Detta påverkar företag och offentliga verksamheters förutsättningar att 

utvecklas 

Det finns inte ett tillräckligt utbud 
av utbildningar för att möta 

efterfrågan från delar av 
arbetsmarknaden 

Invånarna i Skåne väljer i för liten 
utsträckning utbildningar som 

efterfrågas på arbetsmarknaden och 
leder till jobb

Privata och offentliga organisationer 
tar inte i tillräcklig utsträckning 

tillvara på eller utvecklar sin 
personals kompetens utifrån nya 

behov

Kunskaps-underl
ag och analyser

Dialog och 
samverkans-plat

tformar

Sprider kunskap om 
arbetsmarknaden för 

medvetna 
utbildningsval

Stöd till nya 
utbildningar

Synliggöra & 
tillgängliggöra 
utbildningar

Kompetens-utveckl
ing för olika 

branscher och 
yrkesgrupper

Validering och 
omställning för 
individer och 

organisationer



• Kompetenssamverkan Skåne (KoSS)
• Forsknings- och innovationsrådet (FIRS)
• Kompetensråd inom ett antal branscher
• Överenskommelse med Arbetsförmedlingen
• Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
• Nationella samverkan genom Tillväxtverket
• Regionalt strukturfondspartnerskap (ERUF/ESF)
• Kommunala dialoger/samverkan
• Med flera…

Regionen verkar genom en rad olika plattformar



Ungas (och andras) medvetna utbildnings- och yrkesval

PRIS – prao i Skåne www.praoiskane.se
Arbetsmarknadskunskap
Aktörssystemet för påverkan av utbildnings- 
och yrkesval
Utbildningskampanjer Jobben väntar på dig: 
Ta den smarta vägen (skane.se)
TeknikCollege och Vård- och OmsorgsCollege
Sommarentreprenörer
Utlysning ungt entreprenörskap
SkåneVUX

Den förstudie som pågår nu kan knyta ihop 
flera processer i frågan!

http://www.praoiskane.se/


Charlotta.levin@skane.se

Tack för mig!



VALKOMPETENS Vi arbetar med en digital plattform för ökad 
valkompetens i Skåne, målet är att det ska 
finnas EN ingång.



Valkompete
ns



Break out rooms

Utse en samtalsledare och en som 
ansvarar för anteckningar. 
Skicka till: eva.ekmark@malmo.se

Diskutera följande:
• Vad ska en digital plattform för 

ökad valkompetens innehålla? 
• Vilka styrkor finns i samverkan för 

Skåne?

Kort paus innan återsamling kl. 14:10

mailto:eva.ekmark@malmo.se


Syfte och mål
•Samla alla aktörer och goda 
exempel under ett och samma tak 
där hänvisningar görs till 
relevanta externa hemsidor och 
länkar. 

•Ökad tillgänglighet,  likvärdighet 
och kvalitetshöjande samarbete 
mellan utbildning och arbetsliv i 
hela Skåne.

•En tidsbesparande gemensam 
plats där besökaren hittar 
information, inspiration och 
konkreta samarbetsmöjligheter.

•Bidra till bättre matchning och 
öka framtida 
kompetensförsörjning.



MÅLGRUPPER

Direkta målgrupper

✔ Skolpersonal
✔ Företrädare för arbets-/näringsliv 
✔ Elever 
✔ Vårdnadshavare

Indirekta målgrupper

✔ Skolhuvudmän
✔ Företrädare för politiken
✔ Verksamhetschefer inom alla områden
✔ Alla kommuninvånare
✔ Nationella intressenter



Steg 1 – 
Förstudie 2021
• Kartläggning

• Behovsinventering på kommunal och regional nivå

• Omvärldsbevakning

• Behovsstyrd referensgrupp

• Workshop

• Informationsträff

• Transparens

• Nyhetsbrev

• Sammanställning

• Analys



VALKOMPETENS SKÅNE

En ingång för alla som vill bidra till elevers valkompetens 
och samhällets kompetensförsörjning.

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv i ett livslångt lärande, 
för ökad likvärdighet och kvalitetshöjande samarbete 

mellan utbildning och arbetsliv i hela Skåne

Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen



SAMVERKAN
Ökad tillgänglighet, likvärdighet och 
kvalitetshöjande samarbete 
mellan utbildning och arbetsliv i hela Skåne

Elev & 
vårdnadshavare 

Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen



GLOBALA MÅLEN
Plattformen är  ett stöd till kommunernas arbete  
för att jobba långsiktigt med de globala målen.

Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen



Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen

NÄRINGSLIV
Flera rapporter visar på samhällets 
behov av matchning till bristyrken så 
som exempelvis inom vård och 
omsorg, teknik och pedagogik där 
kompetens saknas. 
Samverkan mellan utbildning och 
arbetsliv behövs, elever har behov av 
förebilder och förstå varför hen 
utbildar sig och förstå kopplingen 
mellan utbildning och egna tankar om 
framtid och arbetsliv



SKOLA

Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen



ELEVER & 
VÅRDNADSHAVARE

Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen



EUS nyckelkompetenser

Alla har rätt till god, inkluderande utbildning 
och livslångt lärande för att kunna skaffa sig 
nyckelkompetenser och grundläggande 
färdigheter, dvs. det som alla behöver för att 
utvecklas och må bra, få jobb, ingå i ett socialt 
sammanhang och delta aktivt i samhället.

EU:s Nyckel- 
kompetenser

Läs- och 
skrivkunnighet

Flerspråkighet

Matematisk 
kompetens och 

kompetens 
inom 

naturvetenskap 
och teknik

Digital 
kompetens

Personlig och 
social 

kompetens 
samt 

kompetens att 
lära sig att lära

Medborgarskap
s-kompetens

Entreprenörs-k
ompetens

Kompetens på 
området 
kulturell 

medvetenhet 
och 

kulturyttringar



Gå till www.menti.com 
och ange kod 6891 9692 
och ge oss förslag på 
rubricering för digital 
plattform

http://www.menti.com/


Vi ställde frågan till några elever:
Vad är viktigt att lära sig i skolan och varför?



Tack för idag

Elev & 
vårdnadshavare Samverkan Näringsliv SkolaGlobala målen


