Till kontaktperson/handledare vid PRAO
Mimerskolan är en fristående skola med 340 elever i årskurserna 4-9. Skolan är inrymd i
f.d. Balderskolan (gamla Sanatoriet) vid uppfarten till Norra Berget. Skolan startade sin
verksamhet hösten 2001 och har en allmän inriktning med profilering mot idrott och hälsa
samt musik.
En fristående skola är en skola som anordnas av fysiska eller enskilda juridiska personer, i
vårt fall av en ideell förening - Föreningen Mimers brunn.
Det offentliga skolväsendet består av skolor som har stat, kommun eller landsting som
huvudman. Mimerskolan står öppen för alla barn som enligt skollagen har rätt till
utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för
sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för skolan. Inga elevavgifter får tas ut.
Motiven till att Mimerskolan startade är många, de viktigaste är:
Engagemang: Ett stort engagemang skapas genom inflytande och praktiskt deltagande
för såväl elever och lärare som föräldrar. Detta leder till bättre samhörighet och att
”vikänsla” skapas.
Fokusering: Genom att i allt fokusera på elevernas utbildning är prioritering lättare att
göra. Platt organisation och liten administration skapar resurser där de behövs – till
duktiga lärare och utbildningsmaterial till våra elever.
Småskalighet: En mindre skola skapar en bättre skolmiljö.
Vi anser det viktigt att lärandet sätts in i ett sammanhang och att eleverna får möjlighet att
se helheten. Av den anledningen arbetar vi tematiskt och ämnesintegrerat. Arbetssättet
underlättar också arbetet med individuella utvecklingsplaner för eleverna.
Under grundskolans senare årskurser lägger skolorna, även Mimerskolan, ut PRAO för
eleverna. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering.

Syftet med PRAO är:
 att ge eleverna en inblick i arbetslivet
 att kunna granska olika valmöjligheter
 att få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning
I kommunen samordnar de olika skolorna sina PRAO-platser. Detta för att
praktikplatserna skall ”räcka till” för eleverna. Mimerskolan ingår inte i den
samordningen, varför eleverna ordnar sina platser själva.
Vi på skolan vill bygga upp en s.k. bank med möjliga praktikplatser, i syfte att underlätta
för eleverna, men också att bättre nå syftet med PRAO. På sikt vill vi också bygga upp ett
kontaktnät med företag, institutioner, organisationer och föreningar i samhället med syfte
om möjligt att hitta ömsesidig samverkan.
Genom detta brev vill vi informera om vår skola, ge en kort inblick hur vi arbetar och vad
vi vill när det gäller våra elever. Vi vill också rikta ett stort tack till Dig och Din
arbetsplats för vänligheten att ta emot en av våra elever och göra det möjligt för denne att
få en inblick i arbetslivet.
Har Du/ni funderingar kring skolan eller kring PRAO:n är Du/Ni välkomna att höra av er
till undertecknad.

2016-03-18
Med vänlig hälsning,
Johan Edelsvärd, rektor
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