Praoinformation
Syfte med prao
Prao är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Syftet är att Du ska få se hur det
går till på en arbetsplats samt få erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Tanken är att
eleverna ska få möjlighet att se olika arbetsområden under sina praoperioder, därför får de inte
välja samma område två gånger. Eleverna i årskurs nio kommer att få jobba med en
praouppgift i svenskan som kommer att handla om att söka jobb.
PRAO – Praktisk arbetslivsorientering
Eleverna på skolan har möjligheter att komma ut och få en inblick i arbetslivet, PRAO. Detta
är en del av elevernas mer praktiska omvärldskunskap utanför skolans ramar. Att få en inblick
i arbetslivet är en nyttig och viktig del i elevernas fortsatta kunskapsbyggande.
För eleven innebär praon mer än kunskaper – det ger eleven möjligheter att bygga upp sin
sociala kompetens. För framtida behov är detta en viktig aspekt i hur man agerar gentemot
andra människor. Framförallt har social kompetens stor betydelse när man söker jobb i
framtiden. Därför är det viktigt att eleverna får en annan vuxenerfarenhet än skolan och
föräldrarna.
Att tänka på innan PRAO!
RING INNAN!
Eleven ska ringa praoplatsen minst en vecka innan praon börjar. Det är viktigt att
arbetsgivaren vet vem som kommer, se telefonnummer på praktikkortet. Eleven presenterar
sig och hör efter om det är något särskilt som han/hon behöver tänka på första arbetsdagen.
Det uppskattas mycket av arbetsgivaren att eleven hör av sig och visar intresse för sin
praoplats. Om eleven känner obehag inför presentationen och första kontakten, kom till syv.
för hjälp. Tänk på, att det inte är ok att enbart lämna meddelande på telefonsvarare.
ARBETSTIDER:
Eleven följer arbetstiden som står på praktikkortet. Om det skulle vara tvunget att ändra på
arbetstiden så diskuterar eleven det med arbetsgivaren inte med syv. Det är arbetsgivarens
tider som gäller, inte skolans. Tänk på, var noga med att komma i tid!
FRÅNVARO:
Om du blir sjuk, så ska du anmäla detta både till praoplatsen och skolan. Vid skolk kommer
föräldrarna att kontaktas.
RESOR:
Du som redan har busskort för att ta dig till skolan, ska använda detta under prao-tiden medan
den elev som ej har busskort har möjlighet att få ersättning. Du får lägga ut pengar undertiden
du praktiserar men efter praktiken ska du lämna in kvitton tillsammans med ifylld
ersättningsblankett (som du kan hämta hos syv.) Denna blankett och kvitton ska lämnas senast
en månad efter avslutad praktik hos syv. Tänk på att reseersättning gäller som längs till
Kalmar, ej längre sträcka.
Se till att kortet inte kommer i kontakt med nycklar, mobil eller andra elektroniska föremål.
Risken att kortet avmagnetiseras är stor, vilket betyder att kortet inte fungerar som det ska (ha
det i fodralet).
Tips: Det är bra att du kollar upp vilken hållplats du ska av, i god tid innan din prao börjar
(www.klt.se).

LUNCH:
Eleven äter lunch på en skola som är närmast praoplatsen – glöm ej meddela vilken som
passar bäst samt om du behöver specialkost.. Om man måste ha med egen matsäck med sig, så
utgår ersättning med 40 kr/närvarodag. För att få matersättning måste matersättningblankett
lämnas in till Syv. så fort som möjligt, blanketten ska lämnas in senast en månad efter
avslutad PRAO. Obs! Eleven måste själv gå till SYV. för att begära ersättning – detta sker
inte automatiskt. Kolla upp sista inlämningsdagen för matersättning hos syv.
KLÄDSEL OCH UPPFÖRANDE:
Det är viktigt att eleven tänker på sin arbetsklädsel. Den ska passa årstiden, arbetsplatsen och
dina arbetsuppgifter. Vissa praoplatser kan låna ut arbetskläder etc. vilket uppges på
praktikkortet. Många platser accepterar inte vulgära och utmanande kläder, använd neutrala
och oömma kläder. Piercning som är synligt kan vara direkt olämpligt inom vissa yrken,
så som inom sjukvården och restaurang. Det är viktigt att du är ”hel och ren”.
När du möter nya människor på arbetsplatsen så är det viktigt att du är artig och glad när du
presenterar dig. Hälsa och ta i hand är en grundläggande norm/regel när man tar första
kontakten med andra människor. Om du har oförmåga till detta, så är det dags att lära sig
vissa uppförande normer. Tänk på: Stå inte nersjunken i ett hörn med händerna i fickorna –
detta kan många arbetsgivare tycka är dålig stil.
FÖRSÄKRING:
Det är skolans ansvar- och olycksfallsförsäkring som gäller.
Tänk på! Det är du som elev som måste följa arbetsplatsens säkerhetsbestämmelser, regler
och handledarens anvisningar väldigt noga. Eleven får inte ha arbetsuppgifter som är farliga
eller på något sätt utsätta sig för ohälsa. Det handlar om elevens säkerhet, en olycka kan lätt
hända – därför är det viktigt att eleven skyddar sig. Följden av oaktsamhet kan i värsta fall
leda till dödsfall eller allvarligt handikapp. Det är viktigt att poängtera att eleven inte ska
ersätta ordinarie personal.
PRAOKNAPP:
Knappen som delats ut ”gratis” vid första PRAO omgången och sen ansvarar eleven för att
han/hon inte slarvar bort den. Eleven ska efter praon behålla sin knapp till under hela
högstadietiden. En borttappad knapp ersätts med en ny och den kostar 5 kronor. Knappen
återlämnas när du har avslutat praon i åk 9, även de som är betalade. Tänk på! Det är viktigt
att du som eleven har knappen på dig, för att signalera till övriga att du inte tillhör ordinarie
personal. Tack vare knappen kan du utesluta konstiga missförstånd från kunders sida.
Dessutom är knappen ”inträdesbiljetten” till skolmatsalen, där eleven är anvisad till att äta sin
lunch.
Tänk på! Om eleven får problem på arbetsplatsen ska det i första hand tas med
handledaren/kontaktpersonen (se praktikkort) och skulle det inte fungera kontakta mentorn,
sen syv. eller ansvarig rektor för problemlösning. Det ska handla om mycket allvarliga och
grova problem, incidenter (trakasserier, övergrepp, farliga arbetsuppgifter etc.).
Eleven kan inte byta praoplats för att det är tråkigt eller att han/hon har för få uppgifter. Det är
en diskussion du får ta med arbetsgivaren angående dina arbetsuppgifter. Var optimist och ge
platsen en chans – även om det skulle vara tråkigt. Ta initiativ och var aktiv under
praoperioden – det kan i slutändan leda till sommarjobb om arbetsgivaren är jättenöjd med din
arbetsinsatts. Tjäna egna pengar är inte helt fel.

Tänk på! Om det sker stölder, misshandel eller annat hot på praoplatsen så kommer skolan att
polisanmäla eleven med omedelbar verkan.

