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PRAO
Prao betyder praktisk arbetslivsorientering, och är ett tillfälle för eleverna att få se olika
arbetsmiljöer och lära sig mer om arbetslivet. Hur går det till på en arbetsplats, vilka yrken
finns där, vilka regler gäller och så vidare.
Prao kan också vara ett tillfälle att få prova på ett yrke ‐ är det här vad jag vill utbilda mig till?
Valet av gymnasieutbildning blir lättare om eleverna har skaffat sig erfarenheter av arbetsliv
och yrken.
Alla elever i Vetlanda kommun har fyra veckors prao; två på våren i årskurs 8 och två på hösten
i årskurs 9.

Hur skaffar man praoplats?
Skolan erbjuder eleverna platser inom Vetlanda kommun. Eleverna får en lista med platser,
och får önska platser som rangordnas. Om flera elever vill ha samma plats sker lottning.
Man kan också välja att ordna en egen plats, inom eller utanför kommunen. Tänk på att
platsen inte får finnas med på den lista eleverna får. Man bör undvika föräldrarnas arbetsplats
eller där man sommarjobbat eftersom prao handlar om att lära sig nya saker. Studie‐ och
yrkesvägledare måste också godkänna ditt förslag på plats.
De sista åren har elevantalet varit så stort att platserna inte har räckt till, och eleverna har
uppmanats att ordna minst en plats på egen hand.
Den som väljer att praoa utanför Vetlanda kommun måste själv bekosta mat, resor och ev.
boende.

Praktiska frågor




Elever som praoar inom kommunen och behöver resa kollektivt får ett värdekort under
praoveckorna.
Det är arbetsplatsens tider som gäller, inte skolans, under prao.
Lunch äter eleven på närmaste skola, för prao i centrum gäller Withalaskolan. Man kan
också välja att ta med matsäck eller gå hem och äta.

Egen praoplats
Ca två månader före praon får eleverna en lista på de platser som skolan har. För att
arbetsplatser och elever ska få besked i god tid måste alla elever lämna in praolapp, med
önskemål eller egen plats, till studie‐ och yrkesvägledare senast sex veckor före praon.

Viktigt att tänka på





Ring eller gör ett besök på praoplatsen några dagar i förväg. Passa på och ställa de frågor
du har om arbetstider, lunchtider, arbetskläder med mera.
Om du skulle bli sjuk under praon måste du meddela både praoplatsen och skolan.
Bär prao‐knappen du fått av skolan.
Om något krånglar för dig på praoplatsen, kontakta studie‐ och yrkesvägledare
Vetlanda – här växer människor och företag

