
Samarbete Skola-Arbetsliv i Osby 

idag 

• Informationsvecka för åk 8 
• Under 3 hela skoldagar bjuds olika företag/yrken in till skolan varvat med olika 

studiebesök på orten. (SYV bokar, schemalägger för alla kommunens åk 8) 

• 8:or startar företag 
• De två sista dagarna av Informationsveckan ägnas åt 8:or startar företag, där 

eleverna kläcker realistiska företagsidéer, gör ett collage och presenterar sin 

idé för en jury. (Lärare + SYV + lokala företag i juryn) 

• PRAO 
• Vi har haft en veckas PRAO i åk 8 och två veckors PRAO i åk 9. I de lägre 

årskurserna har eleverna haft 2-3 dagars prao. Detta kommer att VT-2013 

bytas ut mot något nytt. 



PRYO-PRAO 

• Funnits sedan 1960-talet 

• Konceptet är inte dåligt men behöver 

• MODERNISERAS 



Några brister med PRAO 

• Vissa branscher/yrken drar sig för att ta emot en hel vecka 

• Svårt för företagen att sysselsätta eleverna meningsfullt 

under så pass lång tid. 

• För lite tid för förarbete inför PRAO:n. Varför har jag valt 

den här praoplatsen? Vad vill jag se, lära mig, få veta? 

• För lite uppföljning av PRAO:n. Reflektion? Vad lärde jag 

mig? Var yrket som jag förväntat mig? 

• Alla elever vågar inte kontakta företagen. Behöver träna 

entreprenöriella kompetenser. 

 



 

 

 

Världen förändras 

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid908417091001?bckey=AQ~~,AAAAoDKerHk~,PPL9WglU--SxxSS2xljTrjI-Sh57lCTs&bclid=908703076001&bctid=1291078688001
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid908417091001?bckey=AQ~~,AAAAoDKerHk~,PPL9WglU--SxxSS2xljTrjI-Sh57lCTs&bclid=908703076001&bctid=1291078688001


”Praogruppen” 

• Startades i Januari 2012 

• Deltagare: Pontus Plantman, Billy Ekstrand, Malin 

Almqvist, Gunilla Bengtsson (företagare/näringsliv) 

• Ingrid Ullsten, Johan Asp, Ann-Louise Luttrén (rektorer) 

• Teresa Eriksson, Martin Grengby (lärare) 

• Anja Horner, Maja Nilsson,Veronika Åkesson, Mattis 

Rosén, Malkolm Ekelund (elever) 

• Gerhard Gunnarsson (Entris), Maria Hassel (SYV) 



Alternativ till PRAO 

• Gränslösa klassrum 

• En metod som lärare på Fågelskolan i Lund har utvecklat, 

testat och förfinat sedan 2003. 

• ELSA – Entreprenöriellt lärande Skola Arbetsliv 

• Ett förslag som ”praogruppen” i Osby kommit fram till 

under sina möten VT-2012. 



Gränslösa klassrum 

• Knyt kontakter med personer i företag/organisationer i 

skolans närområde. 

• Skolan och företagen kommer överens om ett samarbete. 

• Skicka ut eleverna på korta besök till företagen. 

• Eleverna får lösa skoluppgifter under sina besök. 

• Följ upp elevernas upplevelser efteråt i klassrummet. 

 

• ”Står procenträkning på schemat, kan eleverna till exempel 

besöka en butik som har REA och räkna på ordinarie pris 

respektive REA-pris.” 



Exempel Gränslösa Klassrum 

Moderna språk och engelska: 

”Vi förstärker elevernas verbala förmåga genom att en gång i 

månaden ordna språkkaféer där vi bjuder in 

internationella studenter från Lunds universitet till en 

språkfika.” 

 

Matematik: 

”Kursen procent- och ränteräkning förläggs delvis till det 

lokala bankkontoret. Tre elever åt gången går till banken 

för ett fingerat lån där topplån, baslån och räntesatser 

räknas fram.” 

 

 



ELSA 
Entreprenöriellt Lärande Skola Arbetsliv 

• Lektionstid 1 timme/vecka avsätts 

• Eleverna kartlägger företag/yrke de är intresserade av 

• Eleverna tar fram frågor/uppgift att ta med sig ut 

• Lärare + SYV coachar eleverna i arbetet 

• Eleverna går ut och ”skuggar” företaget/yrket 1-2 dagar 

• Arbetet med ELSA bedöms och betygssätts 

• Arbetet redovisas: ”Vad har jag lärt mig”, ”nya insikter” 

• Lärarna håller i ELSA-lektionerna med stöd av SYV 



Andra ELSA-aktiviteter 

• Studiebesök   (SYV bokar) 

• Bjuder in företag/yrken till skolan (SYV bokar) 

• Arbetsmarknadskunskap (SYV + lärare) 

• Studieteknik (Specialpedagog) 

• Gymnasievalsinformation (SYV) 

• Vem är jag? Hitta styrkor/intresseområden (SYV) 

• Nätverk /Vilken nytta har jag av mina kontakter (SYV + lärare) 

• Gruppvägledning/värderingsövningar (SYV + lärare) 

• Strategier för att göra ett genomtänkt gymnasieval (SYV) 



Fördelar med ELSA 

• Eleverna förbereder sig väl innan de går ut till företagen 

• Eleverna vet vad de vill få ut av sitt besök 

• Företagen ska inte sysselsätta eleverna utan: visa, svara 

på frågor, ge en inblick. 

• Fler branscher ställer förhoppningsvis upp 

• Fokus på att träna de entreprenöriella kompetenserna 

• Starta ”framtidstänket” hos eleverna 

• Hela skolan involveras i studie- och yrkesorienteringen 


