Nu tar vi nya tag i ett nytt PRAOÅR 2014/15
Vi ville förändra vår förra tradition med praoveckor i årskurs 8-9. Därav hade
vi ett helt nytt Praokoncept förra året, vilket fungerade väldigt väl. Nu kör vi
igen!
Grundskolan i Nordanstig önskar att du och din verksamhet tillsammans med
oss sörjer för att synliggöra vårt arbetsliv i kommunen. Vi ser ett tydligt behov
av samverkan då arbetskraftbehovet ökar i framtiden och att våra elever
behöver få se en koppling mellan skola och arbetsliv på ett tydligt och
konstruktivt sätt.
Vi satsar på att få fram alla våra fantastiska företag i kommunen, ett bra sätt för dig/er att synas,
och att lyfta företagsklimatet i vår kommun.

Detta är vårt preliminära upplägg och förslag:
Under ett läsår ska våra elever få delta i din/er verksamhet för att lära sig dels
vad ni gör men även vad det innebär att driva en egen verksamhet.
Vi har tänkt oss att våra elever ska vara ute på en arbetsplats 1 dag i månaden
under läsåret 2014-2015. De ska få möjlighet att inhämta kunskap om yrken
och företagande för att sedan tillsammans med skolans ämnen hitta
gemensamma beröringspunkter. Detta ska sedan mynna ut i en mässa där
eleverna får vara ambassadörer och tillsammans med er marknadsföra er
verksamhet. Mässan går av stapeln under senvåren 2015.
Vår önskan är att vi får ut alla elever från årskurs 8-9. Med hjälp av er så tror vi
att banden mellan skola och arbetsliv kommer att stärkas och att vi får våra
elever att förstå varför de går i skolan.
Skulle det vara intressant att dela med dig/er av dina/era kunskaper i
verksamheten och samtidigt få möjlighet att få visa upp vad du/ni gör?
Maila då till annette.astrom@hutb.se eller info@janinastoor.se och berätta lite
om ert företag, vad ni gör och vad eleverna kan få vara en del av. Uppge även
hur många elever du/ni kan ta emot.
Vid frågor ring
Annette Åström 070-3290553
Janina Stoor 073-9358105

