
Vaasan lyseon lukio  

Följebrev till arbetsgivaren  

  

  

Hej,  

   

Vårt gymnasium deltar i Lukion työelämäkumppanit -projektet. Meningen med detta projekt är att 

öka kontakter mellan gymnasieelever och arbetslivet samt öka deras kunskaper om arbetslivet. 

Denna praodag är en del av detta projekt. Praodagen kommer att äga rum den 1 november 2019 

från kl. 9.00 till 14.00.  

   

Om praktiska arrangemang:  

  

 1. Studerande bekantar sig med arbetslivet fem timmar om dagen. Denna tid kan till exempel 

användas för att "skugga" en anställd. Dessutom inkluderar dagen en matpaus.  

   

2. Prao är organiserad i enlighet med regler som gäller för skolan. Gymnasisten är inte anställd av sin 

arbetsgivare.  

   

3. På arbetsplatsen ska studerande ha en kontaktperson som kommer att vägleda honom/henne 

med arbetet.  

   

4. Ingen ekonomisk ersättning ska betalas till studerande under prao men företaget kan betala 10 

euro för att delta i dagsverke som ordnas på samma dag i Vaasan lyseon lukio.  I år doneras 

inkomsterna från insamlingen av dagsverket till SmartPAD-projektet i Uganda (där man tillverkar 

hållbara menstruationsskydd för flickor i Uganda) och till barnavdelningen (till nyfödda bebisar) på 

Vasa centralsjukhus.  

   

 Tack för samarbetet!  

  

Mvh,  

  

Koordinatorlärarna inom projektet Lukion työelämäkumppanit   

  



PRAORAPPORTERING 

 

• Anteckna dina erfarenheter om praodagen 

• Intervjua någon anställd/några anställda på din praoplats (skriv upp svaren) 

• Skaffa information om företaget i förväg, till exempel på internet, broschyrer, 

företagsannonser osv. 

• Ta bilder (fråga först om du får ta bilder!) 

• Gör en beskrivning av olika arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen 

• Skriv ett blogginlägg där du rapporterar om praodagen. Presentera först företaget kort och 

skriv sedan vad du har gjort, sett och lärt dig på din prao. Intervjua också någon anställd på 

arbetsplatsen och skriv sammanfattning om intervjun. Frågorna för intervjun finns nedan. 

 

   

Intervjua en av anställda på din praoplats: 

 

Var och vad har du studerat? 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vad är din titel och vilka arbetsuppgifter hör till ditt jobb? 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

På vilka olika arbetsplatser har du jobbat tidigare? Hur hamnade du på ditt nuvarande jobb? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Hur länge har du jobbat här? 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Har du haft samma jobb på din arbetsplats hela tiden eller har du bytt jobb?  Hur har 

arbetsuppgifterna förändrats? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Vilka är de bästa sidorna med det här jobbet? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vilka nackdelar finns det på branschen? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vilka skolämnen är viktiga om man tänker på jobbet? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vilka egenskaper är till nytta på det här jobbet? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vilka andra yrken finns det på den här arbetsplatsen? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tack för intervjun! 

 


