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Så jobbar Helsingborgs  
högre utbildning med samverkan, 

skola och arbetsliv 
Att dela med sig av goda exempel tror vi är en förutsättning för att ta  
utvecklingen framåt! Här vill vi därför ge några exempel på hur vår högre 
utbildning arbetar med samverkan, skola och arbetsliv.  

Campus vänner

Campus Vänner är ett nätverk som bygger broar mellan det  
regionala näringslivet och akademin. Nätverket erbjuder en digital platt-
form genom appen Connects och medlemsträffarna skapar möjlighet till 
nätverkande och kompetensutbyte.  

Nätverkets roll är att vara en ambassadör för regionen för att få studenter att se vad regi-
onen erbjuder och se till så att kompetensen blir kvar i regionen i så stor utsträckning som 
möjligt. I arbetet är det också en viktig drivkraft att alla företag ska få ett mervärde i sitt 
engagemang. Nätverket jobbar för en lyckad framtida kompetensförsörjning och att till-
gängliggöra forskning och kunskap. 

Exempel på aktiviteter: 

• Workshops

• Nätverksträffar

• Stipendier

• Samtal med forskare

• Artiklar om regionen

Läs mer om Campus vänner

https://www.campusvanner.se/
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Familjen Helsingborg Traineeprogram 
Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och sätter utveckling i 
fokus. Med traineeprogrammet får deltagare kvalificerade uppdrag  
tilsammans med personlig utveckling och ett brett nätverk.   

Om Traineeprogrammet 
Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att få värdefulla utbildningsdagar inom 
bland annat projektledning, presentationsteknik och samtalsteknik för att utveckla ett  
ledarskap. I programmet ingår även gemensamma konferenser och teamträning.  
Tillsammans med kollegor träffar traineen ledning, politiker och specialister på studie- 
besök i Familjen Helsingborgs kommuner och fördjupar på så sätt sina kunskaper i  
offentlig sektor. 

Programmets längd 
Traineeprogrammet pågår under 12 månader och deltagare blir visstidsanställda på heltid 
i en av kommunerna i Familjen Helsingborg. Utbildning, breddning och att driva ett  
gemensamt traineeprojekt står för 25 procent av arbetstiden under programmet. 

Bli en del av ett nytänkande team 
Trainees i Familjen Helsingborg driver ett projekt tillsammans med traineekollegor på 10 
procent av arbetstiden. Alla traineerna har olika utbildningsbakgrunder och bildar därför 
dynamiska grupper. För att bli ett så effektivt team som möjligt får alla traineerna också 
utbildning i gruppdynamik och projektledning. För att utveckla samarbetet inom Familjen 
Helsingborg i värdesätter vi kreativa och nytänkande idéer 
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Breddning 
Under traineeprogrammet arbetar traineen i en kommun eller kommunalt bolag, ett halvår 
in i programmet genomför du en breddning i en annan kommun. Breddningen ger nya 
perspektiv, kunskaper och kontakter. På båda arbetsplatserna kommer du att ha en hand-
ledare som har löpande avstämningar med dig. 

Alumnnätverk 
Över 100 traineer har gått vårt traineeprogram och som trainee i Familjen Helsingborg blir 
du en del av vårt alumnnätverk med regelbundna träffar.

Läs mer om Traineeprogrammet

Traineeprogrammet är en del av Familjen Helsingborg 
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Helsingborg International Connections (HIC)
Helsingborg International Connections (HIC) är en oberoende organisation 
som arbetar i samarbete med Helsingborgs stad för att välkomna  
internationella invånare.  

Organisationen erbjuder olika events på engelska och har även drop-in sessioner där den 
lokala internationella invånargruppen kan ställa frågor om hur det är att bo, arbeta och 
studera i Helsingborg. Med sitt nätverk gör HIC det lättare för internationella invånare 
både att anlända och att snabbare etablera sigi den nya miljön.     

Läs mer om HIC

YH-acceleratorn Familjen Helsingborg
YH-acceleratorn Familjen Helsingborg arbetar på uppdrag av samtliga 11 
nordvästskånska kommuner med att etablera en kvalificerad matchnings-
funktion mellan företagens kompetensbehov och Yrkeshögskoleutbildningar.  

För Familjen Helsingborg är det viktigt att behålla och utveckla viktiga eftergymnasiala 
utbildningar som kan försörja näringslivet i regionen med rätt kompetens. Här bidrar 
YH-acceleratorn som en delregional serviceorganisation med uppdrag att förenkla 
matchningen mellan företag, utbildningsaktörer och invånare.

Se filmen om YH-acceleratorn

https://traineeprogrammet.se/
http://www.hiconnections.eu/wordpress/
https://www.youtube.com/watch?v=PDjhA-Vs34E


Arrangör Samarbetspartners

Den 21-22 april 2021 arrangerar Helsingborgs stad 
den nationella SSA Rikskonferensen, (Samverkan, 
Skola och Arbetsliv) med temat Likvärdiga 
livschanser.

Rikskonferensen för SSA har arrangerats årligen sedan 
2003. Konferensens syfte är att utveckla samverkan 
mellan skolan och framtida arbetsgivare genom 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare, 
studie- och yrkesvägledare, skolledare och övrig 
skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, politiker samt 
myndigheter och aktörer inom arbetsmarknads- och 
utbildningssystemet.

ssa.helsingborg.se

@ssakonferensen




