
 
 
Handledning till lärare/mentor.  
 

 
Företagens förväntningar på eleven 
Vilka förväntningar kan företag ha på elever som kommer ut? Detta är viktigt och kan 
med fördel diskuteras i klassen eller ses som en uppgift som varje elev kan fundera på 
själv. Formulär för detta finns. “Mitt möte med arbetslivet, elevmaterial” att ladda ner.  
 
Dessa svar har kommit fram från företagen själva. Allt för att mötet skall bli så bra som 
möjligt!  
 
Uppförande 
 

● Jag presenterar mig 
● Jag kommer i tid och meddelar om jag skulle få förhinder/bli sen i god tid 
● Jag lägger undan mobiltelefonen 
● Jag hälsar på de jag möter 
● Jag ställer frågor för att visa intresse 
● Jag frågar om jag inte förstår 
● Jag följer de regler som finns dit jag kommer och stämmer av om jag är osäker 
● Jag tar ansvar för material eller liknande som jag lånar 

 
 
Förberedelse inför besöket/aktiviteten hos oss 
 
Före 
 

● Att jag som elev tar reda på lite om företaget.  
○ Vet jag vem jag skall kontakta?  

● Förbereder mig inför första kontakten.  
○ Berätta vad jag heter, vilken skola och klass jag går i, varför jag söker mig 

till just detta företaget.  
○ Jag tar reda på "vad som gäller" dit jag kommer (tider, regler, mat, 

särskilda kläder...) 
○ Boka besök innan min ev prao/praktik 

● Förbereda frågor inför ex studiebesök. Förbereda uppgift från skolan inför 
besöket/aktiviteten 

 
 
Under  
 

● Ställa frågor som jag förberett eller om det är något som jag inte förstår 
○ ex tider, vem kontaktar jag om jag är sjuk 

● Var nyfiken - visa intresse - hur vill jag att andra skall uppfatta mig 
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○ Praktiken kan leda till helg/sommar eller vanligt jobb. Eller bli en god 
referens om jag söker jobb någon annanstans.Prata med så många som 
möjligt 

● Prova så många arbetsuppgifter som möjligt 
 
 
 
 
 
Efter 

 
●  Gemensam utvärdering: handledare och elev/företag och klass  

○ Avslutningssamtal vid praktik: Vad tycker jag varit bra?  
○ Var det som jag förväntade mig? 
○ Hur tycker handledaren/personalen att jag presterat? Har de några tips framåt? 
○ Fick jag svar på de frågor jag hade? 

 
●  Utvärdering ihop med skolan. 

○ Skoluppgifter att jobba vidare med/ev. presentation  
○ Skulle jag rekommendera andra att komma hit? Varför?  

 
● Feedback tillbaka till företaget 
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