Vi stärker banden mellan skola och arbetsliv i Nordanstig
och genomför en ny sorts PRAO
PRAO=Praktisk yrkeslivsorientering
Vi vill ge högstadieeleverna en PRAO där de får vara en dag i månaden på ett och samma företag,
under hela läsåret. Bergsjö skola vill samverka med företagarna i kommunen på ett nytt sätt med
PRAO läsåret 2013/14, med en tydlig koppling mellan skola och arbetsliv. Praktiken kommer att
avslutas med en lokal företagsmässa där eleverna får vara med och marknadsföra företagen.
Nordanstigsföretagarna får på här sättet möjlighet att visa sin verksamhet och dela med sig av
sina kunskaper till kommunens ungdomar. Och våra ungdomar får kunskap om de yrken och det
företagande som finns i vår kommun.
Skolan behöver nu ha kontakt med ett hundratal arbetsplatser, inom privat och offentlig sektor.

Två nordanstigsföretagare om PRAO-elever i sin verksamhet:
– Det

är jätteroligt!

–

Tove och Ann-Soﬁe
som driver Djurkollo
har haft PRAO-elever
ﬂer gånger. De har
ett hunddagis och
djurpensionat men
även en liten butik.

Jag kan absolut rekommendera andra!
Rickard äger ﬂera
restauranger bland
annat Berggården,
där han gärna tar emot
både PRAO-elever och
praktikanter.

För Rickard är PRAO-elever och praktikanter ett bra
– Det är jätteroligt med de äldre PRAO-eleverna från
högstadiet. De är så glada när de går härifrån efter att ha
sett vad vi gör med djuren och de har fått nya kunskaper, som vi kanske inte alltid tänkt på att vi gett dem. En
del vill inte alls gå hem, utan stannar gärna kvar mer än
arbetstiden, berättar Ann-Sofie.
Att det är nyttigt med PRAO för ungdomarna är både
Ann-Sofie och Tove överens om, men även att det är bra
för företagarna. Eleverna har fått känna på hur det är
att jobba. De har också fått se vad företaget egentligen
gör och fått insikt om vad det innebär att driva ett eget
företag. PRAO-eleverna jobbar på samma villkor som
personalen, de ska passa tider och följa samma regler,
och de får göra både roliga och tråkiga saker.
– Vi har delvis blivit avlastade för de har gjort samma
arbetsuppgifter som vi. De har både gått ut med hundarna, plockat upp varor i butiken och städat. De elever
som varit hos oss har varit driftiga och haft ett intresse
för verksamheten. Duktiga elever ger jag gärna ett gott
omdöme att ta med sig hem, då har de ju större möjligheter att sedan söka jobb, säger Ann-Sofie.

sätt att rekrytera personal på. De elever som är intresserade, visar framfötterna och är på tårna har möjlighet
att få jobba hos Rickard senare.
– Jag kan absolut rekommendera andra företag i Nordanstig att ta emot PRAO-elever. Särskilt de små företagarna som har möjlighet att lära känna eleverna. Men
man får inte vara rädd att säga ifrån, om någon kommer för sent till exempel. Slöa elever har fått gå hem
medan de som är positiva och framåt har kunnat få
anställning sedan, säger Rickard.
Genom PRAO får eleverna lära sig vad det innebär att
jobba och de får en chans att prova branschen innan de
fortsätter med en yrkesutbildning.
– Det är både och vad eleverna tycker efter praktiken.
En del blir mer intresserade av restaurang och andra
inte. Men de som sökt sig till Berggården har alla från
början haft ett intresse, berättar Rickard

Här får du veta mer om PRAO
• www.nordanstigs.se/prao
• Annette Åström, SYV, studie- och yrkesvägledare,
Bergsjö skola telefon 070-376 87 85
• Företagare i Nordanstig får brev med information
för att kunna anmäla sitt intresse att ta emot elever.
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