Detta blad fylls i av elev och handledare. Därefter lämnas det till SYV senast 2 veckor efter PRAO.

Information till handledare
TACK för att ni ställer upp som handledare för våra elever!


Syftet med PRAO är att eleverna ska få en orientering om vårt näringsliv. Det är också
vår förhoppning att de ska få nya vuxenkontakter och en möjlighet att känna sin
betydelse i arbetet.



Elevernas arbetstider ska vara så nära heltid som möjligt. Minst 6 och max 8 h/dag. I
vissa fall behöver arbetstiden anpassas pga bussförbindelser eller om eleven ska äta
lunch på någon närliggande skola. Det är dock viktigt att eleven följer de tider som ni
kommer överens om.



Du som handledare ansvarar för att gällande lagar följs och att eleven får tillräcklig
introduktion och handledning. Tänk på att din elev inte har någon kunskap om
eventuella faror i arbetsmiljön. Eleven får inte lämnas med eget ansvar för pengar eller
andra uppgifter som kan medföra någon form av fara. Mer information finns på
www.av.se (Arbetsmiljöverket).



Eleven är olycksfall- och ansvarsförsäkrad genom skolan. Om någon skada eller något
tillbud inträffar kontakta omedelbart skolans expedition på 0454-30 78 80.



Är eleven frånvarande utan anledning så var god meddela skolans expedition.



Efter avslutad PRAO ska detta blad lämnas ifyllt direkt till eleven – se baksidan.

PRAO-vecka:________
Elevens namn: ____________________________________________ Klass: __________

Norrevångskolan
Gungvalavägen 41, 375 33 Mörrum
Tel: 0454-307880

Detta blad fylls i av elev och handledare. Därefter lämnas det till SYV senast 2 veckor efter PRAO.

Närvaro och omdöme
Efter avslutad PRAO ber jag dig som handledare fylla i elevens närvaro och skriva ett omdöme. Vad
har eleven fått ta del av? Hur har eleven fungerat på PRAO-platsen? Lämna sedan denna lapp direkt
till eleven.

Arbetsplats: ______________________________________________________________________
______________________________ har haft sin PRAO hos mig och varit närvarande enligt följande:
(Elevens namn)

Måndag:

kl:______ - ______

Tisdag:

kl:______ - ______

Onsdag:

kl:______ - ______

Torsdag:

kl:______ - ______

Fredag:

kl:______ - ______

Eleven har deltagit i följande arbetsuppgifter:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Omdöme:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Datum:

____________________________

______________________________

Handledares underskrift

Elevens underskrift

Norrevångskolan
Gungvalavägen 41, 375 33 Mörrum
Tel: 0454-307880

