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Till vårdnadshavare för elever i årskurs 8 i Malmö stads grundskolor

Information angående prao i årskurs åtta
Vecka
är det dags för ditt barn att gå ut på prao (praktisk
arbetslivsorientering). Prao är en viktig del av skolans undervisning om
arbetslivet och närvaro är obligatorisk. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan
dessa måste man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak. Ditt barn kommer
att få ”jobba” på en arbetsplats under en vecka. Praon förbereds och följs upp i
undervisningen. Syftet med praon är att ge eleverna en inblick i arbetslivet och
en chans att prova på ett yrke. Praon ger dessutom möjlighet att bygga upp ett
kontaktnät för att kanske kunna få extrajobb eller sommarjobb.
Varje elev tilldelas en praoplats
Grundskoleförvaltningen, med hjälp av PraoMalmö, ordnar praoplatser till alla
elever. Det innebär att eleverna eller skolorna inte ska ordna det själva. På så
sätt får alla elever en likvärdig prao oavsett skola eller privata kontakter.
PraoMalmö ser till att praktikplatsen uppfyller de krav som ställs för bland
annat arbetsmiljö och handledning.
Varje skola tilldelas praoplatser vilka sedan fördelas bland eleverna i årskurs
åtta. Vilken plats ditt barn får meddelas i vecka
tillsammans med
ytterligare praktisk information.
Viktigt att veta
Obligatorisk närvaro
Praon är en del av skolans undervisning och närvaro är därmed obligatorisk.
Arbetstider
Eleverna som är ute på prao ska arbeta sex timmar per dag samt 30 minuters
rast. Schemaläggningen, det vill säga när eleven börjar och slutar, kan dock se
olika ut beroende på arbetsplats.
Ersättning för resor och mat
Reseersättning för bussresor (eleven får hämta bussbiljetter innan praon börjar) ges i
nuläget om praoplatsen ligger mer än 3,5 kilometer från hemmet. Har ditt barn
ett busskort från skolan ska detta användas. Under praon bjuder en del företag
eleven på lunch, men annars kan ditt barn gå till närmaste kommunala
grundskola och äta. Givetvis går det också bra att ha egen mat med sig till
praktikplatsen.
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Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet
Arbetsmiljön är kontrollerad av PraoMalmö och Malmö stads
olycksfallsförsäkring gäller under praoperioden.
Kontakt och frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt
barns skola.

