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En annorlunda sommarpraktik
En annorlunda sommarpraktik är ett projekt där ungdomar genom Arbetsmarknadsförvaltningen blir
tilldelade en praktikplats som sträcker sig under fyra veckor hos Teater Carpa. Praktiken innebär att
ungdomarna handledda av en regissör/handledare repeterar, framför och marknadsför en föreställning på
förskolor runt om i Malmö Stad.

Syfte
En annorlunda sommarpraktik i Malmö ä r entreprenörskap som tar sig i uttryck genom teater. Vi vill
ge ungdomar som ligger i riskzonen för utanförskap arbetslivserfarenhet inför framtiden som grundar sig
i arbetstagande.

Metod
För att uppnå vårt syfte och bibehålla vår värdegrund använder vi oss av en tre-stegs-metod i
handledarnas arbete med ungdomarna. Detta är en metod som bygger på kunskap, stärkande av
individen och förberedelse inför framtiden. Ni hittar Tre-stegs-metoden i sin helhet i bilaga:
Projektbeskrivning.

När ungdomarna avslutar sitt arbete ska de ska kunna tackla motgångar, våga göra misstag, vara
bekväma i att tala inför grupp, bekväma i sin kreativitet och kunna förhålla sig till direktiv. De ska
även ha grundkunskap i entreprenörskap och arbetstagande samt förståelse för hur en arbetsplats ser ut
och vad som förväntas av dem som arbetstagare.

Tidsperiod
Genomförandet av projektet sträcker sig under åtta veckor, 15 juni t.o.m. 7 augusti. Utöver huvudperioder
tillkommer fyra månader av för- och efterarbete för två projektledare.

Omfattning
210 stycken praktikanter tilldelas Teater Carpa av Malmö Stad uppdelat på två perioder.

Rapportering
Under genomförandet får ungdomarna en anteckningsbok där de ska dokumentera sin upplevelse i slutet
av varje dag. Denna tar handledarna del av och använder som underlag för handledning samt utvärdering.
Den första dagen och sista dagen får ungdomarna fylla i ett skattningsformulär. På det sättet kan vi mäta
framgången med projektet och fokusera på de bitar som behöver utvecklas.
En utvärdering av projektet samt en ekonomisk redovisning lämnas senast in den 21 september 2020.

Projektbudget
Inkomst

Belopp

Period / Omfattning / Övrigt

Malmö Stad

998500

Summa

998500

Pris Total

Projektledare

400000

Förarbete samt ansvariga på plats

Personalkostnad

500000

Pedagoger

25000

3 dagars utbildning

Personal

Utbildning
Summa Personalkostnad

915000

Övriga kostnader
T-shirt

10000

T-shirt med tryck "Ett annorlunda

sommarjobb"
Loggböcker & Pennor
Resor/Boende
Telefon

5500
20000

Dokumentation
Besöka spelplatser, möten, traktamente,
boende

3000

Administrativa kostnader

20000

Deklaration, Lönespec och bokföring

Lokal

20000

Utbildning

5000

Manus och affischer

Trycksaker
Summa Övriga kostnader
Summa kostnader totalt

Pris
Pris: 998 500 kronor, exklusive moms.
Fakturering: 30 dagar före projektstart
Betalningsvillkor: 30 dagar

83500
998500

