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Perttokraterga,

Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående att uppmuntra
kommunens skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera
studiebesök ochieller för att berätta om sitt yrke
Motivering
De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, kommer få stor
påverkan på hens framtid.
För låga betyg kan hindra eleven att framtiden komma in på olika ulbildningar och skolor. För lite
kunskap om samhället, arbetslivet och olika yrken kan göra att en elev inte får upp ögonen för ett
yrke som hen hade passat att arbeta inom. Okunskapen kan göra att en person som har just de
egenskaperna som behövs för att bh en framgångsrik och dukbg arbetstagare eller chef inom det
specifika yrket, aldrig får vetskap om yrket, och aldrig kan inse att det skulle passa hen. Det torde
även frigöra tid för lararen att observera och annat dyl.
Det kan få till fotid att en lyckad matchning uteblir - något som är negativt för såväl den enskilde
som för samhället. Så kallad "prao" är ett sätt för elever att få kunskap om samhället och ohka
yrken, vi Sverigedemokrater är självklart positiva till prao. Nackdelen är att själva "praon" endast
ger insyn i något eller nägra få yrken.
För att råda bot på detta föreslår vi Sverigedemokrater att skolan ska uppmuntras att bjuda n sina
elevers föräldrar, så att de kan komma till sin son eller dotters skola och berätta om sitt yrke. Vad
yrket innebär och vad som kråvs för att nå dit. Förutom besök från elevers föräldrar på skolan,
föreslår vi att även att skolorna uppmuntras att —genom elevernas föräldrar —få till stånd ett antal
studiebesök.
På det hår sättet kan kunskaperna om olika yrken och samhället ökas markant hos eleverna, något
såväl samhället som eleven tjänar på.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
- Att ge berörd nämnd i uppdrag att i dialog med skolorna , finna lämphga lösningar som
underlättar inbjudning av föräldrar att tala om sina yrken ochreller arrangera studiebesök på
sina arbeten
Hylte den 29 September 2015
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