
Information inför PRAO

Mer information om hur unga får arbeta finns på Arbetsmiljöverkets temasida för Unga 

Tack för att du tar emot en elev på PRAO! Det är en ovärderlig erfarenhet för eleven. 

Vinster för företaget 

 Ungdomar är trendkänsliga – ta del
av deras fräscha idéer

 Kan vara en rekryteringsväg vid
nyanställning

 Företagets handledare tränas i
mentorskap

Vinster för ungdomarna: 

 Får visa vad de går för

 Får stärkt självförtroende

 Får kunskaper om
arbetsmarknaden

 Får erfarenhet av ett yrkesområde
som intresserar.

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, ungdomarna och vi önskar att avståndet mellan 
skolan och arbets-/yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete. Genom att ta emot en 
praktikant ger du en ung människa möjlighet att få insyn i och erfarenhet av arbetslivet. 
PRAO kan spela en avgörande roll i den ungas fortsatta studie- och yrkesval. Syftet med 
PRAO är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att 
eleverna först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta 
sig på enskilda yrken.  

Information om PRAO 
Innan eleverna går ut på PRAO får de allmän information från skolan om vad man bör tänka 
på som medarbetare på en arbetsplats. Det finns regler för hur barn och ungdomar får 
arbeta, både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Arbetsgivaren måste alltid 
riskbedöma de arbetsuppgifter som ska utföras av en minderårig med hänsyn till ålder samt 
mental och fysisk mognad. Detta innebär att jämnåriga ungdomar kan få olika 
arbetsuppgifter på grund av att de har hunnit olika långt i sin utveckling. Det är skolan som 
måste försäkra sig om att arbetsplatsen är lämplig för varje enskild elev. 

Arbetsuppgifter och ansvar 
Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid PRAO får endast 
lättare och riskfritt arbete förekomma. Skolan ansvarar för att praktikplats väljs med omsorg 
så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsansvaret för elever 
under PRAO på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som driver verksamheten. 

Riskbedömning 
Arbetsgivare: 
Arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för en ”typisk” 
ungdom i åldersgruppen. Handledare ska utses på praktikplatsen. Vid olycka måste 
arbetsplatsen ha en rutin för att informera skolan snarast.  



Information inför PRAO

Skolan/mentorn:  
Ska göra bedömning om det finns behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna till 
elevens egenskaper.  Om skolan bedömer att risk föreligger ska åtgärd vidtas. Skolan ska i 
samråd med arbetsgivaren komma överens om vilken anpassning som ska göras före 
praktikperioden kan påbörjas.  

Arbetstid 
Får omfatta minst 6 tim/dag – högst 8 tim/dag och 40 tim/vecka, fördelade på fem dagar. 
Arbetstiden kan vara mindre men bestäms då i samråd med mentor. Arbetstiden bör så långt 
som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl 06.00 och inte sluta 
efter kl 20.00.  

Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen  
Handledaren är skyldig att informera om de regler, risker och säkerhetsföreskrifter som 
gäller specifikt för praoplatsen. Handledare ska även introducera eleven i arbetsuppgifterna 
och gemenskapen på arbetsplatsen och ser till att möjlighet ges till lunchrast och pauser. 
Tänk på att eleven inte har någon kunskap om eventuella faror i arbetsmiljön. 

Eleven är försäkrad genom skolan 
När elever är på praktik som skolan anordnar och godkänner gäller olycksfallsförsäkring, 
tjänstereseförsäkring och ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring gäller för skador som eleven 
skulle orsaka, men gäller skada ett fordon i rörelse är det alltid trafikförsäkring som gäller i 
första hand. Tjänstereseförsäkring gäller som primär försäkring för elever i praktik. Skolan är 
elevernas ordinarie ”arbetsplats”, resan till praktikplatsen antigen från skolan eller bostad 
anses som tjänsteresa. Tjänsteresan upphör i och med att den försäkrade återkommer till 
någon av dessa platser. Endast resor i direkt förbindelse till/från dessa platser omfattas av 
försäkringen. Avviker den försäkrade från den direkta förbindelsen, upphör tjänsteresan. 
Resor till, och från, den försäkrades bostad och ordinarie stationära arbetsplats (skolan), är 
inte att betrakta som tjänsteresa. Olycksfallsförsäkring gäller för olycksfall. Olycksfallet 
måste också ha orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den 
försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är 
att skadan varit så allvarlig att läkarbehandling krävts. Detta innebär att skador på kläder, 
glasögon och annat personlig egendom inte täcks av försäkringen om de skadas utan att en 
kroppsskada har skett. Vissa aktiviteter som anses som farliga kan vara undantag.                 
Läs mer om gällande försäkringar på vellinge.se.

Mer information om hur unga får arbeta finns på Arbetsmiljöverkets temasida för Unga 



Praoblankett Fylls i innan prao och lämnas till skolan 

Mer information om hur unga får arbeta finns på Arbetsmiljöverkets temasida för Unga 

Fylls i av elev och vårdnadshavare/god man 

Fylls i av arbetsgivaren 

Lunch 
På skolan 
Matsäck medtages 
Företaget bjuder     

□   
□   
□   

Arbetsuppgifter 

Skyddskläder 
Företaget lånar ut 
Behövs inte      
Medtages      

□ 
□ 
□ 

Arbetstider 

Underskrift arbetsgivare datum

Underskrift målsman datum

Underskrift elev datum

Namn Klass

Telefon E-post

Vårdnadshavare/god man Telefon vårdnadshavare/god man

Företag Organisationsnummer 

Adress 

E-post Telefon 

Handledare (namn och nummer) 



  
 

                                     Riskbedömning    Fylls i innan prao och lämnas till skolan 

 

Mer information om hur unga får arbeta finns på Arbetsmiljöverkets temasida för Unga 
 

 
Riskbedömning av arbetsplatser före det att arbetsplatsen skall användas som 
praktikplats, i samband med PRAO, anpassad studiegång eller liknande  
 

Arbetsplats  
 

 

 
Markera med ett kryss om risken finns på berörd arbetsplats, i det fall att eleven verkligen 
kan komma i kontakt med risken.  
Arbetsuppgifter för PRAO eleven:               Risken  

             finns  
Finns farliga maskiner som eleven kan komma i kontakt med?  
 

□ 

Förekommer fordonstrafik (truckar eller liknande) som eleven kan komma i kontakt med? 
 

□ 

Förekommer det hörselskadligt buller som eleven kan komma i kontakt med?  
 

□ 

Förekommer det kemiska ämnen som eleven kan komma i kontakt med? 
 

□ 

Förekommer det luftföroreningar som eleven kan komma i kontakt med? 
 

□ 

Förekommer det obehagliga arbetsmoment som eleven kommer i kontakt med? 
 

□ 

Förekommer det tunga lyft eller liknande som eleven kan utsättas för?  
 

□ 

Förekommer det hot och våld som eleven kan bli utsatt för?  
 

□ 

Finns det andra allvarliga risker som eleven kan komma i kontakt med? 
Ange i sådant fall typ av risk:  
 
…………………………………………………………………………………… 

□ 

 
□ Arbetsgivare har tagit del av information Så får barn och ungdomar arbeta  (Arbetsmiljöverket ADI 43) 
 
Bedömer du arbetsplatsen som säker och lämplig för en PRAO elev? Ja □     Nej □ 
Uppgifterna lämnade av följande representant för arbetsplatsen: 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Skolans bedömning: 

 
□ lämplig som PRAO-plats          

 □ inte lämplig som PRAO-plats  
 

Skolans bedömning gjord av 
 
……………………………………………………………………………………… 

 



  

 

                              Omdömesblankett         Fylls i efter prao och lämnas till skolan 

Mer information om hur unga får arbeta finns på Arbetsmiljöverkets temasida för Unga 
 

 

 

 

Efter avslutad praoperiod ber vi dig som handledare att fylla i elevens närvaro, 
skriva ett omdöme och skicka in blanketten till oss.  
 

Elevens namn 

 
Företagets namn 

 

 

Närvaro 
Fyll i vilka tider eleven har varit närvarande i rutorna 
 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

 

Omdöme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tack för hjälpen!  
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