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NÄRINGSLIVSSAMARBETE SKOLA OCH NÄRINGSLIV - MARKARYDSMODELLEN 
 
Eleverna i högstadiet vid Markaryds skola och Strömsnässkolan har praktisk 

arbetslivsorientering, Prao samt Näringslivsdagar. Tillsammans med och i nära samarbete med 

Tillväxt Markaryd AB har skolorna arbetat fram och tillämpar en ”Markarydsmodell”, som har 

uppmärksammats. Markarydsmodellen innebär kvalitetssäkrade aktiviteter, dvs  utvärderas 

elevernas omdömen, instruktioner för genomförandet, parternas åtagande samt att Prao och 

Näringslivsdagarna ingår i undervisningen och utgör grund för betygssättning. Detta samarbete 

mellan skolan och näringslivet, Tillväxt Markaryd AB omfattar:  
 

Markaryds skola 

• 1 vecka styrd Prao under våren i årskurs 8, skolan fördelar Praoplatser, som tas 

fram i samarbete bl a med Tillväxt Markaryd AB 

• 1 vecka av eleven fritt vald Prao under hösten i årskurs 9, som eleven skaffar 

• Näringslivsdagar, arbetslivsorientering och tre dagars företagsbesök under 

hösten i årskurs 8 
 

Strömsnässkolan 
 2 veckor styrd Prao under hösten och våren i årskurs 8, skolan fördelar Praoplatser, 

som tas fram bl a i samarbete med Tillväxt Markaryd AB 

 1 vecka av eleven fritt vald Prao under hösten i årskurs 9, som eleven skaffar  

 Näringslivsdagar, arbetslivsorientering i årskurs 8 resp 9, dvs ett par timmar ute hos 
respektive företag eller till skolan inbjudna företag och som anknyter till 
undervisningsämnen (t. ex. So mm)  

 
Dessutom gör Strömsnässkolan studiebesök på kommunen i årskurs 8 (kommunkunskap i So). 

 
Markarydsmodellen kvalitetssäkras. Alla aktiviteter som sker i samband med Praon, för- och 

efterarbeten samt redovisningar, är obligatoriska delar av undervisningen och ingår även i 

underlaget för betygssättning i skolans olika ämnen. Eleverna ger ett omdöme på en skala 1-5, 

där minst ett snitt 4.0 är ett gott resultat. En gemensam handledarinformation för såväl styrd 

som fritt vald Prao och som stöd för företagens alla handledare finns i avsnitt ”HANDLEDARTIPS 

VID PRAO” samt i skolans åtgärder. För styrd Prao genomför skolan dessutom 

handledarutbildning och Praoeleven har med sig uppgifter från skolan att arbeta med som skall 

redovisas efter Praon. För den styrda Praon presenterar eleverna sina uppgifter varvid 

handledarna från Praoföretagen bjuds in för att närvara vid elevpresentationen. 

 

En motsvarande information finns i avsnittet ”HANDLEDARTIPS VID NÄRINGSLIVSDAGAR OCH 

FÖRETAGSBESÖK” samt i skolans åtgärder.  

 

Syftet med Praon och Näringslivsdagarna är att eleverna ska få en utbildning i skolan av hög 

kvalitet inför valet av fortsatt utbildning och en bra bild av näringslivet, företag, arbetslivet och 

närsamhället. Detta förutsätter att den obligatoriska grundskolan nära samverkar med de 
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gymnasiala utbildningar som eleven fortsätter till samt med näringslivet och närsamhället i 

övrigt.   

 

Skolans undervisningsmål är att varje elev: 

 Tar ställning till frågor som rör den egna framtiden,  

 Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. (Lgr 11 s. 17) 

 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl 

underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Lgr 11 s. 14) 

 

Markaryds kommun och skolas syfte med näringslivssamarbetet fokuseras på: 

 Praoverksamheten 

 Elevens val av gymnasieutbildning, KCM öppet hus, näringslivsdagar och marknads-

föringen av Markaryds skolor och näringsliv 

 Att industrin hjälper skolan att informera om näringslivets betydelse för samhället 

 

Näringslivet och Tillväxt Markaryd AB syfte med skolsamarbetet är: 

 Skola med god kvalité skapar en attraktiv kommun att bo och arbeta i, mätbart bl a 

genom betyg, ansökningar till gymnasiet KCM vilka följs upp 

 KCMs utbud av program och elevernas kunskap matchar näringslivets behov, där 

programmen återspeglar näringslivets struktur, i det här fallet fokus på teknik 

 Samarbete och kunskapsutbyte mellan skola och näringsliv. Hanteras genom 

samarbetsaktiviteter som Prao, Näringslivsdagar, UF, Öppet hus, stående inbjudan 

från näringslivet till rektor, lärare, studievägledare att besöka företagen (antal besök 

kvantifieras), möjlighet till deltagande av representanter från näringslivet på 

lektioner. 
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HANDLEDARTIPS VID PRAO   
 

Handledarinformationen är gemensam för både styrd Prao, skolan fördelar platserna, och 

för den valbara Praon, eleven väljer och kontaktar företaget. Du som handledare för styrd 

Prao bjuds av skolan in till handledarutbildning under max ett par timmar och som du bör 

utnyttja för att få tips, förbereda och möjligheten att träffa skolan och andra företag. Din roll 

som handledare på arbetsplatsen är att motivera eleven till att göra ett bra arbete, vara en 

bra förebild samt att förmedla kunskap och lösa eventuella problem. Se till att eleven är 

aktiv, trivs och att arbetsuppgifterna sköts som de ska.  God marknadsföring av företagets 

verksamhet kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom ditt yrkesområde eller arbeta 

på ditt företag i framtiden. Bedömning av eventuella riskmoment gör du enligt Bilaga 1. 

 

 Mottagande och avslutande samtal är två mycket viktiga uppdrag som handledare. 
Avsätt tid för ett avslutande samtal, utvärdering av veckan och ett intyg enligt  
Praoveckoblanketten i Bilaga 9. Det fungerar som ett bra avslut och tack för samarbetet 
och är mycket uppskattat av eleverna, syns tydligt i våra utvärderingar.  

 

 Planera Praoveckan, som exempel bifogar vi ett typschema hur en Praovecka kan 
utformas, se Bilaga 2. Eleven har med sig en uppgift från skolan att arbeta med när pauser 
i aktiviteterna uppstår. 
 

 Eleven uppmanas alltid av skolan att ta kontakt med företagets handledare innan 
Praoveckan. 
 

 Eleven har med sig och lämnar senast första dagen till dig som handledare  
Praoveckoblanketten i Bilaga 9 och en blankett med anhöriguppgifter enligt Bilaga 5. Fyll i 
Praoveckoblanketten tillsammans, lämpligen sista dagen så blir det en naturlig utvärdering 
av och tack för Praoveckan samt returnera blanketten till skolan. Blanketten med 
anhöriguppgifter behåller du om du skulle behöva komma i kontakt med Praoelevens 
anhöriga. 
 

 Försäkra dig om att praktikanten inte känner sig övergiven.  Eleverna är när de kommer ut 
första dagen oftast osäkra och ovana vid situationen.  

 

 Visa runt och presentera praktikanten för era anställda. 
 

 Ge en kort information om företaget och vad som förväntas av praktikanten. 
  

 Kom överens om arbetstider och lunchtider. Tänk på att det inte går att komma till 
skolans matsal, i Markaryds skola efter 12.15. 
 

 Meddela hur eleven gör om de inte kan komma till praktiken (sjukdom). 
 

 Uppstår ett problem under praoveckan är ett gott råd att först försöka lösa det i dialog 

med eleven. Skulle detta inte gå bör du ta kontakt med skolan. Det är viktigt att 

problemet får en snabb lösning. Du kommer att få uppgifter om vem som är elevens 

mentor på skolan. 
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 Företagens och skolans tips till eleverna att tänka på inför kontakter med företag ses i 

Bilaga 4. 

 

 Riskbedömning av Praoplatsens riskmoment görs med hjälp av Bilaga 1. 
 
 
Säkerhet, arbetsmiljö och försäkring 
 
Under Praon har företaget arbetsgivaransvaret för eleven. Eleven omfattas av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna AFS 2012:3 3-6, 9-11 och 24§. 

 

Skolledningen för aktuell skola ansvarar för godkännande av Praoplats. Riskbedömning   

t ex enligt Bilaga 1, exempelvis för ny Praoplats, skall skickas in av företaget.   
 

Eleven omfattas av ansvarsförsäkring, som är tecknad av Markaryds kommun. Eleven 

omfattas även av skolans olycksfallsförsäkring. 

 

 
SKOLANS ÅTGÄRDER VID PRAO 
 

Skolan ombesörjer följande: 

 

 En stomplan för läsåret innehållande Prao och Näringslivsdagar för Markaryds skola 

respektive Strömsnässkolan ses i Bilaga 7 och 8. 

 

 I samarbete med bland annat Tillväxt bestäms antal och rekryteras Praoplatser för 

styrd Prao. 

  

 Skolan förbereder eleven inför Prao och fördelar Praoplatser vid styrd Prao. Vid styrd 

Prao har eleverna m e d  s i g  ett material som de skall arbeta med under sin 

Praovecka. De ska ta reda på olika uppgifter om sin Praoplats och företaget, arbeta med 

sin presentation, som redovisas efter Praon vid ett speciellt tillfälle. Elevernas 

handledare bjuds in till skolorna för att lyssna på redovisningarna via inbjudan i 

Praoveckoblanketten Bilaga 9 och via en bekräftande påminnelseinbjudan. Under den 

valbara Praon i årskurs 9 har eleverna inte med sig något arbetsmaterial från skolan 

utan praoveckan för- och efterarbetas i skolan med olika skoluppgifter, som är 

kopplade till kursplanerna i svenska och samhällskunskap.  
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 Skolan ser till att Praoeleverna senast första dagen har med sig ifylld anhörigblankett 

Bilaga 5 och Praoveckoblankett Bilaga 9 med elev- och handledaruppgifter, 

mentoruppgift, Praoplatsuppgifter, Praoregler, elevens skoluppgift, handledarinbjudan 

till presentation, handledarens intyg och att den kommer åter till skolan ifylld. 

 

 Skolan uppmanar alltid eleverna att ta kontakt och helst träffa sin handledare innan 

Praon och ta med Praoblanketterna i Bilaga 5 och Bilaga 9. Då kan man bilda sig en 

uppfattning om varandra och det underlättar förberedelserna inför Praoveckan. 

 

 Information om Praons syfte och mål delges målsmän i brev Bilaga 10 innan Praon.  

 

 Skolan meddelar vid styrd Prao företagets handledare vilken Praoelev som kommer och 

när. 

 

 Skolan anordnar och bjuder in handledarna till handledarträff vid den av skolan styrda 

Praon i årskurs 8 och ser till att alla handledare får handledarinformationen i 

Handledarhäftet, som skickas till alla handledare, även de som inte deltagit i 

handledarträffen.  

 

 Skolan samlar in, sammanställer och utvärderar elevernas omdömen för mottagandet, 

hela veckan samt om Praoeleverna haft ett avlutande avstämningsmöte för Praoveckan 

enligt Praoveckoblanketten Bilaga 9. 

 

 Skolan går igenom med eleverna och delar ut företagens och skolans tips att tänka på 

inför kontakter med företag och Prao, se Bilaga 4. 

 

 Lärare som berörs av Prao stämmer av och utvärderar handledarhäftet före och efter 

Prao och bereds tillfälle att besöka praoplats under praoveckan.  
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HANDLEDARTIPS VID NÄRINGSLIVSDAGAR OCH FÖRETAGSBESÖK 
 

Det är extra viktigt med förberedelse inför elevbesöken.  

 

Försök väcka elevernas intresse för ditt företag och produkter. Bland eleverna finns framtida 

möjliga praktikanter, anställda, kunder, ”företagsvänner” etc.  

 

Lägg stor vikt vid att koppla nyttan av skolans olika ämnen till just din arbetsplats, matematik, 

svenska, engelska etc. Vad har eleverna exempelvis för nytta på din arbetsplats att kunna räkna, 

läsa, skriva, engelska? Ge konkreta exempel.  

 

Berätta kort om företagets grundläggande affärsidé och vad det är för typ av varor eller tjänster 

företaget tillverkar eller erbjuder.  Lyft gärna fram något specifikt med ditt företag, någon 

specifik produkt/tjänst, någon speciell historia etc. 

 

Tänk på att inte mata eleverna med för mycket teori utan försök att avsätta tid till att visa upp 

så mycket som möjligt av er verksamhet och inte bara tillverkning, produkter utan också 

administrationen. 

  

Ett oväntat inslag kan stimulera och pigga upp t ex ställa lite frågor, elever får prova på, fika, en 

treat, en enkel tävling etc.  

 

Som stöd för ditt innehåll plocka ur stickorden 

 När startades företaget?  

 Vem eller vilka äger företaget?  

 Hur många anställda har företaget? 

 Vilka är kunderna? 

 Hur kommer kunderna i kontakt med företaget? 

 Vilka konkurrenter har företaget? 

 Finns företaget på fler platser i Sverige eller utomlands? 

 Hur ser framtiden ut för företaget? 

 Vad har företaget för regler/policy för sina anställda? 
 

SKOLANS ÅTGÄRDER VID NÄRINGSLIVSDAGAR OCH FÖRETAGSBESÖK 
 
Markaryds skola 
 

 En stomplan för läsåret innehållande Prao och Näringslivsdagar för Markaryds skola 

respektive Strömsnässkolan ses i Bilaga 7 och 8. 

 

 Näringslivsdagarna med företagsbesök ingår som ett moment i undervisningen i åk 8 
rörande företagande och arbetsliv. 
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 Lärarna förbereder eleverna inför företagsbesöken genom att tydliggöra mål och syfte 
samt allmänna uppträdanderåd, se Bilaga 4. 
 

 Skolan planerar företagsbesöken enligt exemplet i Bilaga 6. Där anges bl a kontaktperson i 
företaget respektive i skola. 
 

 Kontaktpersonen från skolan ansvarar för eleverna vid företagsbesöket och klassens 
förflyttning mellan företagen. 
 

 Läraren, skolans kontaktperson, tar innan besöket kontakt med företagskontakten för 
avstämning innan besöket. Det är viktigt att läraren är tydlig med syfte och 
frågeställningar för det mottagande företaget. 

 

 Efter företagsbesöken samlas elevernas omdömen in och sammanställs på den vanliga 
skalan 1-5. Skolan ger varje företag feedback bl a medelvärdet från elevernas omdömen. 
 

 Lärare som berörs av Näringslivsdagarna stämmer av och utvärderar handledarhäftet före 

och efter Näringslivsdagarna.  

Strömsnässkolan 
 

 En stomplan för läsåret innehållande Prao och Näringslivsdagar för Markaryds skola 

respektive Strömsnässkolan ses i Bilaga 7 och 8. 

 

 Företagsbesök skall göras löpande under åk 7 – 9 som ett led i samverkan mellan skolan 
och det lokala näringslivet. 

 

 Det är läraren som enskilt eller i samråd med kollegor i sitt ämne eller ämnesområde 
planerar och genomför lämpliga företagsbesök i närområdet samt i Markaryd. 

 

 Extra viktigt är att läraren förbereder eleverna inför besöken med mål, syfte frågeställning 
samt allmänna uppträdanderåd. Eleverna förbereds bl a genom Att tänka på vid 
företagskontakter, se Bilaga 4. 

 

 Läraren tar innan besöket kontakt med företagskontakten för avstämning innan besöket. 
Det är viktigt att läraren är tydlig med syfte och frågeställningar för det mottagande 
företaget. 

 

 Förutom bearbetning av företagskontakten utifrån syfte och frågeställningar ges eleverna 
tillfälle till feedback på besöket och gärna via omdömen på den vanliga skalan 1-5. Skolan 
ger besökt företag feedback utifrån omdömena. 

 

 I övrigt kan skolan använda sig av tillämpliga delar av handledartips och skolans åtgärder 
enligt ovan. 
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Kontaktuppgifter Markaryds skola 

Skolexpeditionen 0433-721 47 

Anette Andertoft anette.andertoft@markaryd.se 

Robert Grandén robert.granden@markaryd.se 

 

Kontaktuppgifter Strömsnässkolan 

Skolexpeditionen 0433 – 722 60 

Studie- och yrkesvägedare: 

Conny Gustavsson conny.gustafsson@markaryd.se 

0433-722 63 

 

 

 

  

mailto:anette.andertoft@markaryd.se
mailto:robert.granden@markaryd.se
mailto:conny.gustafsson@markaryd.se
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  Riskbedömning inför PRAO 

Bilaga 2 Typschema Prao, exempel   

Bilaga 3 Ansvarsregler  

Bilaga 4  Tillväxt - Att tänka på vid kontakt med företag och som Praoelev  

Bilaga 5  Anhöriguppgifter. Praoblankett  till handledaren och åter skolan 

Bilaga 6          Näringslivsdagar, exempel 

Bilaga 7 Stomplan för läsåret, Prao och Näringslivsdagar för Markaryds skola 

Bilaga 8  Stomplan för läsåret, Prao och Näringslivsdagar för Strömsnässkolan  

Bilaga 9 Praoveckoblankett för handledare och Praoelev samt Praktikregler  

Bilaga 10  Praoinformationsbrev till målsman  

 

 

 



11 

 

Arbetsplats     

 

Markera med kryss om någon av nedanstående risker finns på 

berörd arbetsplats: 

 

Risken 

finns 

 

Åtgärder 

Förebyggande 

 

Ansvarig 

 

 
Bilaga 1 

Riskbedömning av arbetsplatser inför PRAO - Praktik - Anpassad studiegång - eller liknande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finns det farliga maskiner som eleven kan komma i kontakt med ?    

Förekommer det fordonstrafik som eleven kommer i kontakt med?    

Förekommer det skadligt buller som eleven kommer i kontakt med?    

Förekommer det kemiska ämnen som eleven kommer i kontakt med?    

Förekommer det luftföroreningar som eleven kommer i kontakt med?    

Förekommer det tunga lyft som eleven kommer i kontakt med?    

Förekommer det hot eller våld som eleven kan komma i kontakt med?    

 
Finns det andra risker som eleven kan utsättas för? 
Ange vilka    Riskanalysen utförd av   

 
 

Bedömer Du arbetsplatsen som säker för PRAO-verksamhet ?                                                       Handledare för eleven    
 

Ja                                     Nej 
 
 

 
Skolan bedömning        Arbetsplatsen är lämplig som PRAO-plats 

 

Arbetsplatsen är inte lämplig som PRAO-plats                                           Skolans bedömning gjord av   



Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
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PRAO 
 
Ansvarsregler gällande skolelever i grund- eller gymnasieskola som är utplacerade på praktik via 
kommunens försorg.  
Under vecka 2015-41 tar (arbetsplatsen) ___________________________________emot praoelev 
från Markaryds skola. 
Under praon har företaget arbetsgivaransvaret för eleven. Företaget förbinder sig att utse 
handledare för eleven under praon. 
Eleven omfattas av den ansvarsförsäkring som är tecknad av Markaryds kommun. Den innebär att 
kommunens försäkring omfattar skadeståndsskyldighet för de skador som beskrivs nedan. Max. 
ersättningsbelopp är enl. följande: 
Personskada  10 000 000 kr 
Sakskada  10 000 000 kr 
Förmögenhetsbrott   2 000 000 kr 
 
Skador mot arbetsgivaren och dennes anställda. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet vid 
person- och sakskador, samt förmögenhetsskada till följd av brott, som praoeleven orsakar 
arbetsgivaren eller hans anställda. 
 
Skador mot tredje man (t ex arbetsgivarens kunder). Försäkringen omfattar även 
skadeståndsskyldighet enl. skadeståndslagen som åvilar arbetsgivaren för de person- eller 
sakskador samt ren förmögenhetsskada till följd av brott som praktikanten vållar tredje man. 
 
Undantag. Försäkringen ersätter inte skador som eleven vållar i egenskap av förare av 
motordrivna fordon. 
 Eleven omfattas av skolans olycksfallsförsäkring. 
Eleven omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd 
om tillämpningen av föreskrifterna. AFS 2012:3 3-6, 9-11 och 24§§. 
Skulle frågor uppkomma under praoperioden uppmanas ni kontakta skolexpeditionen, tel. 0433 
721 47. 
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Bilaga 4 
 

TILLVÄXT 
MARKARYD 

 
 
Att tänka på vid företagskontakter och som Praoelev: 
 
Uppträdande att tänka på när du söker jobb, praktikplats eller jobbar i företag - några exempel och 

tips 

Ditt uppträdande och de signaler du sänder påverkar mottagarens uppfattning om dig. Vid en 
första kontakt grundas uppfattningen på ditt uppträdande redan under de första minuterna. I 
värsta fall kanske du inte ens får chansen att visa att du är rätt person och anställningsbar. 

Exempel: 

 Kom i tid och håll det du lovat. 

Kommentar: Detta ger signal om att du visar respekt och är pålitlig, att du inte smiter, inte 

skolkar. 

 Visa intresse och var uppmärksam. 

Kommentar: Ointresse ger ointresse tillbaka. 

 Vårda och värna din personliga stil och uppträdande. 

Kommentar: De signaler du sänder, det som sticker ut registreras av mottagaren och 

påverkar uppfattningen om dig beroende på mottagarens värderingar och 

företagskulturen. Viktigt är din ödmjukhet och den respekt du visar. Det kan handla om 

uppträdandet som exempelvis att komma med hörlurar, ha mössa på, tugga tuggummi, 

ringande mobiltelefon etc. Det kan också handla om yttre attribut som klädsel, piercing 

eller tatueringar i ansiktet etc. 
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Bilaga 5 
 

 

 

Anhöriguppgifter för praoelever 
 

Vi vill skapa en extra trygghet både för dig själv och dina anhöriga under praon och 

därför önskar vi att få namn och telefonnummer till närmast anhöriga. Det är 

angeläget att din praohandledare får dessa uppgifter om det skulle hända något 

med dig under praon. Ange kontakterna i prioritetsordning. Riktigheten i dessa 

uppgifter är den enskildes ansvar. 

 

Fyll i uppgifterna nedan:  

Praoelevens namn: _________________________________________ 

Praoelevens skola: Markaryds skola, 0433-721 47; 0433-721 46 

Praoelevens skola: Strömsnäs skola, 0433-722 60; 0433-722 63 

    

Anhörig 1: ____________________________________________________ 

Släktskap, relation: __________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

 

Anhörig 2: ____________________________________________________ 

Släktskap, relation: __________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________ 

 

Lämna lappen till din praohandledare första dagen.  
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 

Planering för prao och näringslivsdagar  
Markaryds skola läsåret 17/18 

 

Ht 2017 
 

Aktivitet Övrigt  

Vecka  
40-41 
 

Utskick: 
Förfrågan till företag om deltagande i 
Näringslivsdagar Markaryds skola  
 

 

Vecka 42 
 

Prao år 9 Markaryds skola (valbar) 
 

 

Vecka 43 Utvärdering elever 
 

 

Vecka 44 
 

Utskick:  
Sammanställning av tider till Näringslivsdagar  

 

Vecka 46 Näringslivsdagar tis-tors Markaryds skola 
 

 

Vecka 47 
 

Utvärdering Näringslivsdagar elever  

Vt 2018 
 

  

Vecka 9  Praoförfrågan till tillväxtföretag, kommunal 
verksamhet och övrig verksamhet 
 

 

Vecka 12 
 

Besked om praoplatser lämnas till oss.   

Vecka 14 
 

Handledarträff Markaryds skola torsdag 5/4  

Vecka 16 Prao år 8 (styrd)  NP So ons, fre 
 

Vecka 17 Utvärdering elever 
 

 

Vecka 20 Praoredovisningar år 8 tisdag 15/5  
kl. 8.00-10.00 
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Bilaga 8 
 

Planering för prao Strömsnässkolan 
Läsåret 17/18 

 
Ht 2017 
 

Aktivitet Övrigt  

Vecka 40 
 

Prao åk 9 (valbar) 
 

Eleven ordnar egen plats. 

Vecka 41 
 

Utvärdering elever.  

Vecka 41 Utskick till företag förfrågan praoplatser v 48 
åk 8 
 

 

Vecka 44 
 

Sammanställning av prao-platser v48   

Vecka 46 Eleverna tilldelas praoplats. Företagen 
meddelas.  
 

 

Vecka 48 
 

PRAO åk 8.  
 

Styrd prao 

Vecka 49 
 

Utvärdering PRAO  

Vt 2018   

Vecka 9  Praoförfrågan till tillväxtföretag, kommunal 
verksamhet och övrig verksamhet  
 

Med Markaryds skola 

Vecka 12 
 

Besked om praoplatser lämnas till oss  Med Markaryds skola  

Vecka 14 
 

Handledarträff på Markaryds skola  torsdag 
5/4. 

Med Markaryds skola  
 

Vecka 17 PRAO år 8    Styrd prao 

Vecka 18 Utvärdering elever 
 

 

Vecka 20 Prao-redovisningar åk 8 onsdag 16/5 kl 10.00-
12.00 
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Bilaga 9:1        Intyg från Praoveckan  (OBS! Återlämnas till skolan) 
 
Elevnamn/ telefon:         _________________________________  /______________________________ 

Skola/ klass:                      _________________________________ /______________________________ 

Vecka/ år:                         _________________________________ /______________________________ 

Företag:                             ________________________________________________________________ 

Handledare/ telefon:      ________________________________  /______________________________ 

 

Introduktion/ Uppstart: Praoeleven har senast första dagen till handledaren överlämnat: 

 -  Denna intygsblankett:  Ja            Nej          

 -  Anhörigblanketten:       Ja            Nej    

 

Genomförande 

 Närvaro:  Måndag          Tisdag          Onsdag          Torsdag          Fredag        

 Vid frånvaro: Anledning:__________________ Frånvaroanmälan har skett enligt rutin           

 Lunchställe: På skolan             Genom Företaget             Annat   

 Schema utdelat:             Arbetstider:____________________________________________ 

 Genomförda Arbetsuppgifter:_________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

Utvärdering - Handledarens och elevens avstämning av veckan 

(Hur har det varit? Vad har varit Bra/Sämre. Råd om framtiden mm)   

Elevens synpunkter:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Handledarens omdöme:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Eleven har löst medförd uppgift från skolan             Uppgift:_______________________________________ 
 

 Eleven har bjudit in handledaren till  redovisning av ovanstående          

 Tidpunkt & Plats för redovisningen: ___________________________________________________ 

 Om inbjudan skett – Anmälan från företaget, avser att om möjligt delta vid detta tillfälle  

(namn/antal) ____________________________________________________________________ 

 

                                                                  ____ /____ - ____   

Handledare               Praoelev   

                         

_____________________________             __________________________________  
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Bilaga 9:2 

Praktikregler 

1. Eleven ska om möjligt följa arbetsplatsens tider 

2. Eleven får inte delta i farligt arbete 

3. Eleven får arbeta högst 8 tim/dag 

4. Skolans försäkring gäller vid olycksfall och skada på egendom 

5. Eleven äter lunch på närmaste skola om inte annan överenskommelse gjorts 

6. Eleven ska ha lämpliga arbetskläder och skor 

7. Ev elevfrånvaro anmäls av elevens vårdnadshavare till arbetsplatsen och skolan. 

    Från handledaren,  företaget anmäls ev frånvaro till skolexpeditionen, tel 0433/72147 

8. Bussresor i samband med Prao ersätts när Praoplatsen anvisats av skolan. 
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Bilaga 10 

 

Till målsman för elev i årskurs 8 vt 2018 

Under vecka 15 kommer eleverna i årskurs åtta att ha 
praktik, så kallad prao, där de får tillfälle att prova på att arbeta i ett företag, butik eller offentliga 
sektorn. Skolan har en skyldighet att belysa "omvärlden" i undervisningen och här är 
arbetslivsfrågorna med bland annat praon centrala. Den här praon är styrd det vill säga eleverna 
kommer att få en lottad plats och den platsen går inte att byta.  
 
Syftet med praon är att ge eleverna erfarenhet av yrkeslivet och att öka deras kunskaper kring 
näringslivet, företagande och offentlig sektor.   
 
I Markaryds kommun har vi valt att ha ett nära samarbete med näringslivet. Detta samarbete sker i 

tre steg och börjar på höstterminen i årskurs åtta då eleverna har tre näringslivsdagar där vi 

besöker det lokala näringslivet och får en inblick på olika yrken och företag. Steg två är den styrda 

praon som genomförs nu vecka 15. Därefter har eleverna en veckas prao på höstterminen i årskurs 

nio där de själva väljer sin praktikplats som riktar sig inom det området man kan tänka sig att 

arbeta med i framtiden. 

På praoplatserna kommer eleverna att ha tillgång till en handledare som hjälper dem i sitt arbete. 

Elevernas arbete på praoplatsen måste vara säker och inte mer omfattande än vad eleven kan 

klara av. Eleverna är som vanligt försäkrade genom skolan och skolan är ytterst garant för 

elevernas säkerhet under praoperioden. 

Inför praon kommer vi i skolan ge eleverna information om vad som förväntas av dem på en 

arbetsplats. De kommer också att få en skoluppgift som är direkt kopplad till praon. Elevernas 

arbete med skoluppgiften kommer att bearbetas när de kommer tillbaka till skolan. Därefter 

kommer de att redovisa sitt arbete för klasskamrater och deras inbjudna handledare. De kommer 

också att göra en skriftlig redovisning som kommer att mailas till praoplatsen. Det är mycket viktigt 

att ni som vårdnadshavare anmäler frånvaro både till praoplatsen och till skolan. 

Näringslivet och den kommunala verksamheten i Markaryds kommun är angelägna om ett gott 
samarbete med skolan, dels för att visa upp sin verksamhet men också för att skapa intresse inför 
kommande framtida rekryteringar. Vi hoppas att era ungdomar får en givande och lärorik 
praovecka!  
 

Om ni undrar över något så tveka inte att höra av er till någon av nedanstående. 

Med vänliga hälsningar  

Robert Grandén    robert.granden@markaryd.se 

Anette Andertoft   anette.andertoft@markaryd.se  

mailto:robert.granden@markaryd.se
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