Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö
Återinförandet av prao
1994 avskaffades det obligatoriska prao-inslaget i grundskolan. Dock kvarstår i läroplanen
krav på att skolan ska utveckla kontakter med bland annat arbetsliv och att elever ska kunna
ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.
Alltför många elever saknar tillräcklig vägledning inför gymnasievalet och elevers yrkes- och
gymnasieval är ofta styrda av faktorer som t.ex. kön och klass. Utan erfarenhet av arbetslivet
kan det vara svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. I Malmö är arbetslösheten hög och det
innebär att många barn inte får kontakt med arbetslivet genom sina föräldrar.
Många grundskolor erbjuder idag ingen prao. Tendensen nationellt är att allt färre elever får
komma ut och göra praktik. I Malmö är det upp till den enskilda skolan att avgöra om
eleverna ska erbjudas prao. Vissa skolor använder sig istället av gästföreläsningar från
representanter för arbetsmarknaden eller studiebesök. Det ger en viss insikt i arbetslivet
men kan inte väga upp den kunskap som en elev får genom att vistas tillsammans med vuxna
på en arbetsplats.
Malmö bör därför säkerställa att varje barn i den kommunala grundskolan erbjuds prao i
minst två veckor. Det skulle minska risken för att skolans skyldighet att utveckla kontakter
med arbetsliv faller mellan stolarna och att kvaliteten varierar mellan skolor. Det skulle vara
ett steg på vägen i att bryta snedrekryteringen till arbetslivet. Vidare skulle studie- och
yrkesvägledarnas kompetens kunna användas på ett mer systematiskt sätt.
Prao skulle kunna ta sig olika utformning. I SOU 2015:97 föreslås ett återinförande av
obligatorisk prao på minst två veckor men att denna även kan förläggas till yrkesprogram.
Det skulle kunna vara en möjlighet även för Malmös skolor. Det är också nödvändigt att
Malmö stads organisation är riggad för att kunna erbjuda prao som på riktigt ger elever
kunskap om arbetslivet. Eleverna ska få stöd och hjälp att kunna hitta sina prao-platser. Utan
sådant stöd riskerar klass- och könsskillnaderna istället cementeras.
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
-

Att ge grundskolenämnden i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden införa obligatorisk prao i den kommunala grundskolan
om minst två veckor per elev.
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