
TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE 
 
Under en vecka har eleverna i årskurs 8 och 9 Prao, som står för praktisk arbetslivsorientering. Då får 
eleverna prova på att arbeta i ett företag. Syftet med Prao är att ge eleverna erfarenhet av yrkeslivet 
och öka deras kunskaper kring näringslivet och företagande. 
 
Eleverna ska själva hitta en Prao-plats, då vi av erfarenhet vet att eleverna får ut betydligt mer av sin 
Prao om de får välja var de vill vara. Eleverna kan då i dialog med arbetsgivaren komma överens om 
intressanta arbetsuppgifter. Prata gärna med ditt barn om vilket typ av arbete som kan vara intressant 
och hjälp ditt barn att komma igång med att söka Prao-plats. Skulle det vara så att ni inte hittar någon 
Prao-plats kan jag, i viss mån, hjälpa till att hitta plats inom kommunens egna verksamheter. Eleven 
måste då kontakta mig, någon vecka innan Prao-perioden börjar 
 
Eleven ska ha tillgång till en handledare och få en introduktion av arbetsuppgifterna på Prao-platsen. 
Handledaren ska finnas till för eleven om det uppstår frågor och hjälpa eleven att förstå 
instruktionerna. Elevernas arbete måste vara säkert och inte mer omfattande än vad eleven klarar av. 
Eleven får till exempel inte utföra arbete som är fysiskt och/eller psykiskt tungt eller arbete som kräver 
stort ansvarstagande.  
 
Eleven får arbeta mellan klockan 06 och 20, men högst 8 timmar per dag och måste minst ha en rast på 
30 minuter efter att ha arbetat i 6 timmar. Arbetsplatsen ansvarar för att eleven har tillgång till och 
använder eventuell skyddsutrustning.  
 
Under Prao-perioden får eleverna äta lunch på grundskolorna i kommunen, glöm inte att fylla i vilken 
skola eleven vill äta på. Om eleven har hittat en Prao-plats inom kommunen och saknar busskort kan 
skolan ge ut ett tillfälligt busskort under Prao-perioden. Eleven får ha Prao utanför hemkommunen, 
men då måste vårdnadshavaren stå för de eventuella kostnader som kan uppstå, till exempel för resor, 
boende och mat.  
 
Prao-lappen ”Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga på Prao” 
samt blanketten angående mat och transport ska fyllas i av eleven och vårdnadshavaren för att sedan 
lämnas in till eller i postlådan utanför skolans studie- och yrkesvägledare. 
 
Bästa hälsningar 
Marita Gachon 
Studie- och yrkesvägledare, Smedbergsskolan 
 



PRAO - VECKA (meddelas eleverna) 
Blankett lämnas till Studie och yrkesvägledare  

senast (meddelas eleverna) 
 

 
NAMN:_________________________________________KLASS:__________ 
 
PRAOPLATS:____________________________________________________ 
 
ADRESS TILL PRAOPLATS:_______________________________________ 
 
POSTNUMMER:_______________ORT:______________________________ 
 
TEL NR TILL PRAOPLATSEN:_____________________________________ 
 
ARBETSTIDER:__________________________________________________ 
 
HANDLEDARE:__________________________________________________ 
 
BEHÖVER DU ETT BUSSKORT:  JA  NEJ 
      
 
HUR TÄNKER DU ÄTA LUNCH:  
 

På Smedbergsskolan 
 

Matlåda på arbetsplatsen 
 

På annan skola, nämligen___________________________________ 
 

På annat vis, nämligen_____________________________________ 
 
VID BEHOV – FRÅGA HANDLEDAREN OM SKYDDSKLÄDER FINNS 
 
VÅRDNADSHAVARENS UNDERSKRIFT 
Vi har tagit del av bestämmelserna för egen Prao-plats och är medvetna om att ingen mat- eller 
reseersättning utgår under Prao-perioden. 
 
ORT:__________________DEN:_____________________________________ 
 
VÅRDNADSHAVARENS UNDERSKRIFT:___________________________ 
 



LÄMNAS TILL SYV, MARITA GACHON  
 
Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga på Prao 
Skolan är skyldig att säkerställa att arbetsuppgifter på arbetsplatsen är säkra och inte mer omfattande 
än vad elev i grundskolan kan klara av. Skolan utgår från att företaget följer Arbetsmiljölagen och att 
eleven omfattas av de arbetsmiljöåtgärder som arbetet kräver.  
 
Elever får inte utföra några av nedanstående riskfyllda eller farliga arbeten: 
 

• Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete 
• Arbete med att själv hantera pengar eller sälja åldersreglerade varor 
• Arbete med farliga djur 
• Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg 
• Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta 
• Arbetet får inte vara psykiskt eller fysiskt påfrestande, ej innebära stort ansvarstagande eller 

vara tungt 
 

I AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö regleras vad som gäller kring minderåriga i arbetslivet. Den 
kan läsas på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. Vi bifogar också en av Arbetsmiljöverkets 
broschyrer om minderårigas arbetsmiljö. 

För att säkerställa att rutiner för att ta emot elever finns på er arbetsplats ber vi er svara på 
nedanstående frågor. 
Fråga Ja Nej 
Ansvarig handledare finns utsedd.   
Handledaren har den kunskap som krävs för att handleda eleven.   
Finns ett introduktionsprogram?   
Går man igenom de risker som finns i introduktionsprogrammet?   
Går man igenom de förhållningsregler som finns i 
introduktionsprogrammet? 

  

Genomförs introduktionsprogrammet innan eleven påbörjar arbetet? *   
Tillses att eleven inte utför några riskfyllda eller förbjudna arbeten?   
Tillhandahålls skyddsutrustning utan kostnad för eleven? Om sådan 
behövs 

  

Eleven arbetar inte mellan kl. 20:00 och 06:00.   
Eleven arbetar högst sju timmar per dag.   
   
 
* Med introduktionsprogram menas att handledaren har tänkt igenom vad Prao-eleven behöver veta för att vara på 
arbetsplatsen. Att eleven hittar, vet vad som kan vara farligt och så vidare. 

Om eleven är sjuk ska vårdnadshavare anmäla detta både till arbetsplatsen och till skolan.  
Alla elever är olycksfallsförsäkrade genom skolan. Om något skulle hända eller om elev uteblir, anmäl 
omgående detta till skolan. Kontaktuppgifter till skolan finns i brevet som handledaren får innan 
praktikens början. 
 
Elevens namn:……………………………………………………………………………… 
 
Företagets namn:…………………………………………………………………………… 
 
Handledarens namn:………………………………………………………………………… 
 
Handledarens telefonnummer:……………………………………………………………… 
 
Handledarens e-postadress:..................................................................................................... 

http://www.av.se/
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