Här får du en möjlighet
att marknadsföra ditt företag på ett nytt sätt!
Vi vill stärka banden mellan elever och företagare i Nordanstig
– Vill du ta emot PRAO-elever under läsåret 2013/14?
Med en ny form av PRAO vill vi att våra ungdomar ska se en koppling mellan skola och
arbetsliv på ett tydligt och konkret sätt. PRAO-perioden kommer att avslutas med en lokal
företagsmässa där du tillsammans med eleverna visar upp ditt företag. Bergsjö skola vill nu
samverka med dig som företagare i Nordanstig i den nya formen av PRAO.
PRAO = Praktisk Arbetslivsorientering

Ny sorts PRAO
där eleverna är på sin arbetsplats en gång i månaden
• Vi vill att en, två eller helst tre elever ska vara på en och samma arbetsplats en dag i
månaden, totalt nio dagar.
• Vi avslutar PRAO-perioden med en företagsmässa på Bergsjö skola senvåren 2014.
Där får eleverna vara ambassadörer och tillsammans med dig marknadsföra och
visa upp din verksamhet för alla nordanstigsbor. Det blir samtidigt andra
aktiviteter som öppet hus på skolan och barnteater.
• Vårt mål är att alla 180 elever i årskurs 7-9 ska ut på PRAO under läsåret. Vi
behöver alltså cirka 100 arbetsplatser inom privat och offentlig sektor.

Välkommen på en informationsträff tisdagen den 26 augusti
Vi har en träff på Bergsjö skola tisdagen den 26 augusti kl 19-20 då du
får då veta mer om PRAO och om det handledarstöd du kommer att få.

Här får du veta mer
• www.nordanstig.se/prao1314
• Annette Åström, SYV, Studie- och yrkesvägledare på Bergsjö skola
telefon 070-376 87 85, annette.astrom@nordanstig.se

Anmäl ditt intresse för PRAO 2013/14
redan nu! -senast 10 juni
Läs mer på baksidan av det här brevet.

Vi ser fram emot att få samarbeta med dig!
Bergsjö den 3 juni 2013
Annette Åström, SYV Bergsjö skola
Eva Klang, rektor Bergsjö skola
Per-Ola Wadin, Företagarföreningens ordförande
Eva Fors, Utbildningschef Nordanstigs kommun
Monica Olsson, Kommunstyrelsens ordförande

Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar Nordanstigs kommun telefon 0652-360 00

Här anmäler du ditt intresse för att ta emot PRAO-elever 2013/14
Hör av dig med din intresseanmälan till oss senast den 10 juni
på något av följande sätt:

Webbformulär finns på
www.nordanstig.se/prao1314
Skicka till
Annette Åström
Bergsjö skola
Skolvägen 9
820 70 Bergsjö
Lämna in
direkt till Bergsjö skola eller
kommunhusets reception.
Mejla till
annette.astrom@nordanstig.se

☐Jag vill ta emot PRAO-elever från Bergsjö skola läsåret 2013/14
☐Jag vill komma på informationsträffen tisdagen den 26 augusti 2013
Namn på företaget ____________________________________________
Kontakperson ________________________________________________
Antal elever jag kan ta emot ____________________________________
Telefon _____________________________________________________
e-postadress _________________________________________________
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