
 

TEKNIKPRAO INOM NÄTVERKET TECHNIQUAL 
SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT ENGAGERA SIG SOM FÖRETAG ELLER ORGANISATION 

Skolorna har två praoveckor var. Varje vecka kommer en grupp nya elever så 
samma praokoncept kan användas för alla inbokade tillfällen. 
Varje vecka får eleverna prova på en upplevelsebaserad förmiddag hos 5 olika 
företag. Gemensam planering av praon sker i nätverket tillsammans med 
medverkande skola så vi fyller alla inbokade veckor. 

Förberedelser 
Inför praoveckan tar varje medverkande företag fram en upplevelsebaserad prao på ca 3,5 
timme. 
I inbjudan ska ert företag även fått information om att delta i en förberedande workshop, 
där ni kan få inspiration till hur ni tar fram en bra dag för eleverna, med fokus på att inspirera 
och inkludera. 
Eleverna kommer att ta sig själva till arbetsplatsen och har ca en vecka innan praon i uppgift 
att kontakta företagen. De har då tagit reda på vad företaget gör och ska presentera sig 
själva. Svara gärna på det här mailet för att eleverna ska känna sig trygga. 
För att praon inte ska bli en tävling mellan företagen har vi valt att inte bjuda på lunch utan 
endast en enklare frukost/förmiddagsfika. 

Genomförande 
När det är dags för prao, välkomna eleverna och presentera företaget. Låt dem vara med 
på arbetsplatsen så mycket som möjligt. Av erfarenhet vet vi att de heller sitter med övriga 
medarbetare vid tex fika än att sitta i ett konferensrum större delen av dagen.  
 
 



Tips: 

 Dela gärna in dem in mindre grupp men tänk på att stödet av varandra har varit en 
framgångsfaktor. 

 Ge eleverna lite tid för sig själva att arbeta och reflektera. 
 Bryt av aktiviteterna med medarbetarpresentationer eller liknande.  

 

Efterarbete 
Beroende på skola så ska eleverna ha 
med ett påskrivet närvarodokument 
och kanske även ett omdöme. I vissa 
fall kommer det via mail veckan efter. 
Se till att avsätta tid för att återkoppla 
till eleverna. 

Har ni anmält er till prao två veckor på 
rad så arbeta gärna med konceptet 
inför vecka två med hjälp av den 
feedback ni får från eleverna. 
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