Läsåret 2018/19

P.1

PRAO – Information till föräldrar och elever
Under terminen kommer elever i åk 8 ha praktik, så kallad prao, där de får tillfälle
att pröva på att arbeta/gå bredvid på en arbetsplats. Detta är en rolig och
spännande tid för de flesta elever. Syftet med praon är att ge eleverna en första
introduktion till arbetslivet. För många elever är praoveckan den första riktiga
kontakten med ett företag och kan då bli en upplevelse som i hög grad formar
deras syn på yrkeslivet. Prata gärna med ditt barn/ungdom om vilken typ av arbete
han/hon är intresserad av och hjälp honom/henne att komma igång med att söka
praoplats. Det är inte ovanligt att engagerade elever erbjuds sommarjobb eller
senare anställning i praoföretagen.
o

Prao är vecka ______

o

SENAST__________ ska ditt val av praoplats vara klart.
Det bästa är om du ordnar praoplats själv.

o

Om du inte kan ordna plats själv hjälper vi på skolan dig. Prao:n är obligatorisk, du
kan inte välja bort den. Den är en del i din utbildning.

o

Du ska följa arbetsplatsens tider i så stor utsträckning som möjligt. Även
skyddsföreskrifter måste du följa.

o

Du kan äta lunch på närmaste grundskola i kommunen. Första dagen säger du till
någon av kökspersonalen vem du är och att du är på prao. Finns det ingen skola i
närheten får du ta med dig egen matlåda.

o

Resor med Hallandstrafiken betalar skolan. Du får ett speciellt prao-busskort. Tala
om för din lärare ifall du behöver detta. Har du redan busskort kan du åka på det
fram till kl.17. Väljer du en praoplats utanför länet eller någon plats dit inga bussar
går får du betala resekostnaderna själv.

o

Vid frånvaro måste du genast meddela din handledare på praoplatsen och skolan.

o

Ingen ersättning utgår för prao. Måste du avbryta praon återgår du till skolan.

o

Du är försäkrad genom skolan även under praon.

o

När du är tillbaka i skolan, ska du kunna redogöra för din praktikperiod.

Kontaktlärarens namn, telefonnummer ____________________________________________

