BILVERKSTAD
Skuggning & uppgifter
Här finns uppgifter som PRAO-eleven kan göra när eleven följer med
en vuxen i arbetet. Det behöver inte vara handledaren som eleven
följer, det går alltså utmärkt med en annan lämplig vuxen också.

● Vara med på en vanlig servicegenomgång där man går igenom ett protokoll.
Handledaren förklarar och eleven får prova enkla moment. Viktigt att be
eleven återberätta vad hen tänker göra så kan handledaren ge feedback.
Detta kan göras flera gånger och eleven kan få gissa och resonera kring vad
som kan vara de vanligaste typerna av slitage.
● Träna verktygskunskap och sedan kan eleven vara hantlangare till
handledaren och plocka fram verktyg som handledaren ber om (förbered
gärna ett verktygsquiz som eleven får göra).
● Efter instruktioner hjälpa till med felsökning i bilen, följa kopplingsschema.
Få möjlighet att komma med idéer och gissa vad som är fel på bilen och få
feedback av handledaren.
● Hjälpa till med däckbyte (tänk på att instruera noga kring ergonomirisker och
klämrisker och glöm inte hörselkåporna både du som vuxen och till eleven!)
● Bli visad hur verkstaden arbetar med avfall. Eleven kan hjälpa till med
sorteringen.
● Utreda miljökonsekvens(CO2 utsläpp) på en elbil, hybridbil och dieselbil.
Vad är fördelaktigast- och för vem? För konsumenten? För samhället? För de
som jobbar? För företaget? På kort eller lång sikt?
● Enklare kontorsuppgifter.
● Kundmottagning. Ställa förberedda frågor till kunden.

● Om det finns ett datoriserat utbildningsprogram som deras personal använder.
Eleven kan då ha en genomgång på datorn på ett specifikt moment och
därefter genomföra det praktiskt tillsammans med handledaren.
● Specialverkstad som reparerade krockade bilar. Här kan eleven få prova
plåtslagararbete under överinseende av handledaren. Vill man låta eleven
prova lite mer rejält kanske det finns en kasserad chassidel som kan ställas
upp och där eleven kan få prova lite mer på egen hand (upprepa gärna hur
eleven undviker risker och låt eleven jobba under översyn).
● Följa och intervjua en annan elev (från fordonsprogrammet)
Låt gärna APL-eleven förklara moment som hen arbetar med. Det är mycket
bra träning för APL-eleven och roligt för praoeleven.
● Inventera något vid behov.
● Städa i ordning något område.
●

Låt eleven ta fram förslag på, eller planera en personalaktivitet om det snart
är dags för teambuildning för personalen.

