INDUSTRI
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.

Industrin är en diversifierad bransch. Här finns uppgifter från tre
olika typer av industrier. Välj det som passar hos er.

● Mottagning av material på lagret, packa upp komponenter och lägga dem på
rätt plats i lagret. Handledaren instruerar och övervakar.
● Plocka fram material till nya order, följa en plocklista och kontrollera att man
lagt fram rätt saker. Handledaren kontrollerar och förklara gärna vad som
händer om man tar fel komponent (vad innebär en reklamation).
● Följa handledaren i delar av produktionen (undvik där det är magnetfält och
kemikalier)
● Få se hur man testar den färdiga produkten. Kanske testa något moment
själv.
● Prototypverkstad en handledare förklarar vad man gör där. Om det finns
någon prototyp kan eleven ge förslag på design, förpackning eller funktion
utifrån handledarens förklaring.
● Intervjua olika roller på företaget (VD, konstruktör, kvalitet och miljöansvarig,
marknad/sälj, inköp etc).
● Enklare kontorsarbete.
● Plocka i ordning och städa ett viss område.
● Återvinning, -hur, vad och var återvinner man. Hjälpa till med källsortering.
● 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).

● Följa handledaren i utvalda delar av verkstaden
● Produktionstavla: vara med på genomgång kring mål, tillbud och ordrar.
● Anteckna åtgärder som ska göras vid tillbud-kontrollera hur de följs upp
tillsamman med handledaren eller annan vuxen.
● Ta reda på, med hjälp av handledaren eller annan vuxen, varifrån
komponenterna kommer och vad de kostar. Med visst stöd av vuxen prova att
göra en Livscykelanalys på en produkt eller komponent. Här finns material
och anvisningar:
Arbeta med prao, globala mål och hållbarhet | Pris
● Hjälpa till med nya ordrar där man ska överföra kundens krav till en order med
hjälp av handledaren.
● Få följa med på kundbesök där det är möjligt.
● He ett mindre tillverkninguppdrag som löper under veckan, exempelvis ett
elektronikuppdrag (självständigt), eller ett svetsningsuppdrag (görs när tid
finns och någon vuxen kan närvara) Vid svetsning ska det finnas längre
skyddsrock, handskar, svetsvisir och hjälm.
● 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.
● 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.
● Inventera något vid behov.
●

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

