Att ta emot elever på ”prao” någon vecka är en lönande insats!
Vi behöver din hjälp att hitta platser för praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever som går i årskurserna 8 och 9.
Med prao (som är ett obligatoriskt inslag i undervisningen) får eleverna kännedom om hur det fungerar på en arbetsplats.
De får också möjlighet att se sambanden mellan teoretiska studier och yrkeslivets olika krav på utbildning och kompetens
inför fortsatta studier och yrkesval. Dagens praoelever är morgondagens medarbetare och företagare, och du som
företagare gör en viktig insats genom att ta emot en eller flera elever på prao.
Vi gör nu en inventering över vilka företag och organisationer som har möjlighet att ta emot praoelever under läsåret
2019/2020.
Företag

Adress

E-post

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Handledare

Telefonnummer

Arbetsuppgifter

Arbetstider

Tid första dagen

Arbetskläder finns

Ja

Eleven ska ta med arbetskläder själv

Nej

Ja

Nej

Om Ja, beskriv vilken sorts arbetskläder eleven ska ta med

Övrigt (till exempel lunchmöjligheter)

Vecka 42

4/10 - 18/10

Tunboskolan Kolbäck

Årskurs 9

Antal elever

Vecka 46

11/11 - 15/11

Parkskolan Hallstahammar

Årskurs 9

Antal elever

Vecka 47

18/11 - 22/11

Parkskolan Hallstahammar

Årskurs 9

Antal elever

Vecka 12

16/3 - 20/3

Tunboskolan Kolbäck

Årskurs 8

Antal elever

Vecka 13

23/3 - 27/3

Parkskolan Hallstahammar

Årskurs 8

Antal elever

Vecka 14

20/3 - 3/4

Parkskolan Hallstahammar

Årskurs 8

Antal elever

Tack för att du ställer upp.
Blankett och frågor mejlas eller skickas till: Parkskolan, karina.selin@hallstahammar.se, 0220-240 53 eller Tunboskolan,
lena.jonsson@hallstahammar.se, 0220-246 44
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 734 80 Hallstahammar
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
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