PRAO

För mer information och registrering,
gå in på www.osby.se/prao

Till företagare i Osby kommun

I Osby kommun har vi en stark entreprenörsanda sedan många år tillbaka. Många fina företag,
stora som små, har bildats och utgör grunden för mottagandet av praoelever.

Ett arbetsliv i förändring
Samtidigt lever vi i en tid av många förändringar och framför allt: förändringarna
sker i en allt snabbare takt. För att möta dessa förändringar, och skapa goda
förutsättningar för nya entreprenörer samt säkerhetsställa framtida behov av
arbetskraft, behöver kommun och näringsliv utveckla samarbetet.

PRAO
Fr o m 1 juli 2018 skall alla elever i grundskolan erbjudas 10 dagars prao och det är huvudmannen
(kommunen) som bär ansvaret att våra elever kommer ut i arbetslivet. Förra läsåret genomfördes praon
på ett föredömligt sätt mycket tack vare att både elever och föräldrar var aktiva i sökandet efter platser.

Nuläge
Vi står nu inför ett nytt läsår då vi behöver fler praoplatser. Årskurs 9 har sin prao förlagd till veckorna
46–49 och årskurs 8 veckorna 10-11 samt 13-14. Inom kommunen har arbetet påbörjats med att ta
fram praoplatser inom de olika verksamheterna och vi behöver även få fler företag att erbjuda praoplatser.

En-väg-in
Förra läsåret anslöt vi oss till tjänsten www.samverka.nu. Tjänsten ger oss
möjligheten att administrera praoverksamheten på ett mer effektivt sätt och
därmed göra det enklare för dig som företagare att erbjuda praoplatser. Vår
ambition är att på sikt erbjuda ”En-väg-in” för prao, praktik, APL.

Varför erbjuda PRAO?
Som företagare är detta en möjlighet att visa upp er verksamhet och där igenom skapa bra förutsättningar
att rekrytera framtida medarbetare . Tänk på att eleverna gör sina gymnasieval i årskurs 9 och väljer då
inriktning mot yrkeslivet. Kanske deras val blir er branch och just ert företag.

Kontakt
Skulle ni ha frågor eller behöver hjälp med registrering, gå in på www.osby.se/prao eller hör av Er till oss!
Peter Nord
Studie- och yrkesvägledare
Tfn 0709 - 31 82 81
peter.nord@osby.se

Malin Forsberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn 0709 - 31 81 54
malin.forsberg@osby.se

