UNG I SOMMAR
Förslag till praktikplatser
ÖVERSIKT
1. Fokus & Syfte
Fokuset för praktikplatserna som Fryshuset vill erbjuda är projekt och ledarskap för tjejer som är 16 – 19 år. Huvudsyftet
är att förse unga tjejer med en självstärkande utbildning i ledarskap och projektledning för att stötta ungdomarna i att
förverkliga sina passioner och på så sätt gå från att ha en idé till att leverera en produkt. Då Fryshuset i dagsläget även
upplever en viss problematik med att få in unga tjejer i gynnsamma verksamheter, syftar praktikplatserna även till att
skapa ett långsiktigt samarbete med ungdomarna som deltar i Ung i Sommar för att på så sätt stötta dessa ungdomar
på lång sikt samt genom detta samarbete med ungdomarna få in fler unga i Fryshusets verksamheter.

2. Upplägg
För att förse ungdomarna med på de praktiska och teoretiska kunskaperna de behöver för att kunna fullfölja praktiken
och dess uppgifter, kommer praktikplatserna innefatta fyra olika moment som vardera kommer fokusera på olika
aspekter av projektutveckling. Praktiken har därför blivit uppdelat i följande fyra moment:
1.

2.

3.

4.

Utbildning & Inspiration: Den första veckan av praktiken kommer att bestå av en utbildning där man går
igenom diverse teorier och tekniker som är gynnsamma för ungdomar inom projektledning och ledarskap.
Man kommer även ha inspirerande föreläsningar från invidivder som antingen är entreprenörer av något
slag eller har varit framgångsrika inom någon form av projektledning för att både stimulera ungdomarna
samt ge framgång ett ansikte.
Brainstorming & Prelimnär planering: Den andra veckan av praktiken syftar till att möjliggöra för ungdomarna
att tillsammans med stöd från handledare komma på idéer på egna projekt de hade velat jobba med samt
skapa en preliminär plan hur man ska gå tillväga när man ska börja med de praktiska förberedelserna inför
projektet.
Planering & Research: Under den tredje veckan av praktiken ska ungdomarna gå djupare in på projekten de
vill jobba med. Detta ska göras genom att de både ska skapa konkreta projektplaner samt utifrån det börja
undersöka vad det finns för möjligheter (t.ex. tillängliga lokaler).
Avslut, Presentation, Reflektion & Fortsättning(?): Sista veckan av praktiken kommer att bestå av en
avrunding av projektplanerna ungdomarna jobbat med. Detta kommer innefatta att ungdomarna
sammanställer all information de tidigare tagit fram (t.ex. konkreta möjligheter för projekt), att de presenterar
den slutgiltiga planen, att de reflekterar kring arbetet de gjort samt slutgiltiga projektplanen, och utifrån
reflektionen som gjorts avgör om de vill gå vidare med projektet genom att ansöka om potentiellt bidrag till
sina projekt genom Fryshusets verksamheter.

3. Ungdomarna till praktiken
Antal ungdomar:

1

20 ungdomar per period.
Vi ser gärna att ungdomarna:
 Har en förmåga att arbeta självgående.
 Har en vilja att skapa något från grunden.
 Har ett intresse för socialt engagemang.
En lönekostnad på 10 veckor = 2,5 månader
Lön = 100 000:- med sociala avgifter och OH
Material etc – står vi för
Lokaler – står vi för
Fika – står vi för
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