
   
 

Inbjudan: Samverkan skola-arbetsliv 

Ta chansen att visa upp din organisation för en PRAO-elev! 
 

Våren 2019 ska våra elever i årskurs åtta genomföra PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Det är 

viktigt att eleverna tidigt under sin skolgång får kontakt med arbetslivet och det hoppas vi att ni 

kan hjälpa oss med! PRAO är en viktig del i elevernas process att anskaffa sig kunskap och 

erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning. PRAO är numera också ett 

obligatoriskt inslag för alla elever på Sveriges grundskolor.  

 

Våra elever har fått i uppdrag att själva kontakta företag som de är intresserade av att praoa på. Vi 

vill därför flagga för att ni kan komma att bli kontaktade. Vill ni ligga steget före så vill vi uppmana 

er att kontakta Emmy Wahlin, studie- och yrkesvägledare på Veingeskolan och anmäla ert intresse 

av att ta emot en eller flera elever. Vi önskar att ni kan ta emot eleverna i 10 dagar, men om det 

inte är möjligt är vi väldigt tacksamma för 5 dagar.    

Ta chansen att sprida kunskap om vårt lokala näringsliv till framtidens arbetskraft! Ert mottagande 
betyder mycket för våra elever som med spänning ser fram emot att komma ut i yrkeslivet.  

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta viktiga uppdrag!  

Hör gärna av er! 
 
Vi vill gärna höra era tankar kring PRAO och vi kommer gärna förbi, säger hej, lämnar information 
samt svarar på era eventuella frågor. Ta annars kontakt via mail eller telefon. 
 
Tack på förhand. Med hopp om ett framtida samarbete! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Veingeskolan, Lagaholmsskolan och Våxtorpsskolan 
 
 
Kontaktperson:  
Emmy Wahlin 
Studie- och yrkesvägledare 
Veingeskolan, Laholm 
0736-72 19 28 eller 0430-156 25 
emmy.wahlin@laholm.se 

PRAO kommer att genomföras för elever i årskurs 8 från kommunens tre högstadieskolor: 

 

Våren 2019 – 10 dagar  Veckor Datum 

Period 1 - Veingeskolan  14,15 (1 april-12 april) 

Period 2 - Lagaholmsskolan  17, 18, 19 (24 april-8 maj) – EJ 1 maj 

Period 3 - Våxtorpsskolan  20, 21 (13 maj-24 maj) 
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