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ÄLVÄNGEN. Kontak-
terna med arbetslivet 
ska spridas ut över 
grundskolans alla år 
istället för att kompri-
meras till två veckor. 

Det är rekommenda-
tionen från skolverket 
som Ale kommun nu 
har börjat följa. 

Aroseniusskolan har 
fått både positiv och 
negativ respons på för-
ändringen. 

Enligt skolverkets direktiv 
ska yrkesorientering pågå 
kontinuerligt under grund-
skolans nio år. Ale kommun 
har nu börjat jobba kring re-
kommendationerna och två-
veckorspraon i åttan är på väg 
att tas bort till förmån för mer 
utspridda kontakter med ar-
betslivet. Men det är upp till 
varje skola att själva bestäm-
ma hur man vill göra. 

På Aroseniusskolan i 
Älvängen är det nu första ter-
minen som åttorna inte har 
någon traditionell prao.

– Responsen på föränd-
ringen har varit olika. En del 
är positiva och andra tycker 
inte om det. För de högsta-
dieelever som vill ut och testa 
på arbetslivet finns chan-
sen att praoa fem dagar per 
termin genom ”elevens val”. 
På så sätt kan man välja att 
praoa i både sjuan, åttan och 
nian, säger Carina Olsson, 
rektor på Aroseniusskolan.

Genom att det praktiska 
arbetet för studie- och yr-

kesvägledaren med att ordna 
praktikplatser försvinner fri-
görs mer tid för vägledning, 
både för personal och elever. 

Tanken är att man i alla 
grundskolans årskurser ska 
lägga exempelvis studiebesök 
för att tidigt visa vilka yrken 
som finns att välja på. 

– Låt säga att årskurs tre 
besöker ett museum. På 
vägen dit kanske man passar 
på att prata med busschauffö-
ren och får på så sätt inblick 
även i det yrket. 

Svårt ta emot
Lågkonjunkturen har gjort 
det svårare för arbetsplat-
ser att ta emot praoelever 
och därmed har trycket på 
syokonsulenterna ökat. Det 
menar verksamhetschefen 
Peter Madsen. 

– Vi måste anpassa oss efter 
förutsättningarna i kommu-
nen. Det läggs mycket tid på 
praon och syons arbete med 
att handleda arbetslag och 
lärare blir lidande. Dessut-
om är inte alla arbetsplatser 
lämpliga att praoa på och det 
kan bli fel. Sprider man ut det 
är risken att bli skrämd inte 
lika stor. 

De flesta skolor har nu 
gått ifrån praon. Men Peter 
Madsen tycker inte man ska 
se den som borttagen efter-
som den istället blivit ut-
spridd över grundskolans 
alla år. 

Högstadieskolor går ifrån traditionell prao
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Carina Olsson, rektor Arose-
niusskolan.
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Verksamhetschef Peter 
Madsen.
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