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Det är dags för prao!
Vecka 46 ska ditt barn ut på prao. Prao står för praktisk arbetslivsorientering och
innebär att eleven utför enklare arbetsuppgifter på en arbetsplats med stöd av en
handledare. Syftet är att få kunskaper inför gymnasievalet i åk 9. Sedan juli 2018 är det
lagstadgat att alla elever ska genomföra minst 10 dagar prao. I Kalmar är praon
uppdelad i två perioder, en vecka i taget. Första veckan sker v. 46 på höstterminen och
andra veckan v. 14 på vårterminen i åk 8.

Praoplatser
I första hand bör eleven, med stöd av vårdnadshavare, försöka hitta en plats själv.
Praoplatsen ska sedan registreras i Samverka.nu. Där finns det även platser att söka om
eleven inte hittar någon själv. Inlogg till Samverka skickas ut till elevens
skolakalmar-mail. Ytterligare information om Samverka och vilken dag inloggen
kommer att skickas ut, får eleverna av skolan.

Lunch och transport under praon
Lunch äter eleven på närmaste, kommunala skola. Finns ingen skola inom 1 km från
arbetsplatsen, får eleven ta med eller köpa mat. Ersättning om 60 kr/dag betalas ut i
efterhand och ansökan görs av dig som vårdnadshavare senast två veckor efter praon.
Väljer eleven att ta med eller köpa mat trots att det finns en skola i närheten
eller att mat erbjuds av arbetsplatsen, utgår ingen ersättning. Är arbetsplatsen
belägen mer än 5 km från hemmet, får eleven bussbiljetter från skolan.

Försäkring
Under praon är eleven är försäkrad via Kalmar kommuns ansvarsförsäkring.
Försäkringen gäller om eleven skadar någon annan person eller sak på praoplatsen.
Det finns också en olycksfallsförsäkring som gäller om eleven själv blir skadad.

Närvaro och sjukanmälan
Praon är obligatorisk. Vid sjukdom ska både skolan och arbetsplatsen kontaktas av
vårdnadshavare.

Angående Covid-19
Kalmar kommun har valt att genomföra prao som vanligt höstterminen 2021. Vi följer
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma ändra beslutet, om hårdare
restriktioner införs. Vid minsta symptom, ska ert barn stanna hemma.
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Kontaktuppgifter
Vid frågor är du välkommen att höra av dig på nedan kontaktuppgifter.

Helene Bernlind-Rosén,
Studie- och yrkesvägledare/praosamordnare
0480-45 21 40
helene.bernlind-rosen@kalmar.se


