26 november 2014

Praointervjuer
Intervjuer av tre stycken elever som varit ute på prao.
Skrivet och intervjuat av Cecilia
Nordgren - praoelev på Barnoch utbildningsförvaltningen,
Östersunds kommun

Intervju med Emil och Gustav - ICA Maxi
Hur är det att praoa?
Emil- det är kul!
Gustav- det är kul men jobbigt att stå upp hela tiden.
Är kläderna sköna?
Emil- de är okej.
Gustav- de fyller sitt syfte liksom.
Hur är det att få kläder? Visste ni innan?
Emil- Coolt, ja det visste vi.
Gustav- ja coolt, ja det gjorde vi.
Skulle ni kunna tänka er att jobba på Ica Maxi i
framtiden?
Emil- ja det tror jag faktiskt, jag gillar den affären. Vi
brukar handla här.
Gustav- ja det tror jag också, men kanske inte en längre
tid.
Är arbetstiderna bra?
Emil- ja det är de.
Gustav- Ja. Vi jobbar 9.00-15.00 varje dag och lunch
12.00-13.00.
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Hur är personalen mot er som praoar?
Emil- de är schyssta.
Gustav- de är trevliga.
Stämmer era förväntningar med vad ni fick göra?
Emil- ja det tycker jag. Vi har fått göra lite olika saker.
Gustav- ja det tycker jag med.
Vad har ni fått göra då?
Emil-vi har gjort mycket men till exempel varit på
avdelningen livsmedel.
Gustav- ta hand om maten och vara på Specialen som
är det som inte går att äta.
Hur blev ni bemött första dagen?
Emil- de bemötte oss bra. De visade oss vilka vi skulle
jobba med.
Gustav- ja de var trevliga och visade oss precis som
Emil sa.
Vad får ni inte göra?
Emil- vi har inte fått vara i kassan. Vilket vi vill men
det får vi inte.
Gustav- inte jobbat i kassan fast det kommer vi inte få.
Vi är under 18 år och får inte hantera pengar.
Dessutom måste man har varit anställd längre än en
vecka.

Intervju med Martina - Restaurang Taste
Hur är det att praoa på en restaurang?
Det är kul men lite stressigt.
Är kläderna sköna?
Just nu så är kläderna okej. Om jag hade börjat jobba
hade kläderna nog passat bättre eftersom man då
beställer kläderna i rätt storlek.
Skulle du kunna tänka dig att jobba där i framtiden?
Nja jag vet inte riktigt.
Är arbetstiderna bra?
Det är som en vanlig skoldag, men jobbigt att stå hela
dagarna.
Hur är kunderna mot dig?
Dom är trevliga mot mig, de lägger märke till att man
är ny.
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Vad tänkte du när du sökte till restaurang Taste?
Jag tycker om att laga mat, och att få träffa mycket folk
och det är kul.
Stämmer dina förväntningar med vad du fått göra?
Jag var osäker om det var en restaurang på kvällen,
men annars så visste jag vad jag skulle få göra.
Något du inte fått göra?
Sköta kassan, för att jag är under 18 år.
Har du fått göra något som du inte visste du skulle få
göra?
Ja jag har fått leverera kaffe och fika bröd till möten.
Hur blev du bemött första dagen?
Bra, de presenterade sig. Men de visade inte runt så
mycket men det lärde jag mig eftersom.
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