
TIPS TILL DIG SOM 
TAR EMOT PRAOELEV

UTSE EN HANDLEDARE
Utse en handledare som introducerar och ansvarar för eleven under praoveckan. 
Handledaren bör ha goda kunskaper om verksamheten och förmåga att få 
praoeleven att känna sig sedd och trygg. Det är ett tillfälle för dig som 
arbetsgivare att motivera en medarbetare genom att vara lugn med hens ansvar i 
det här.

SE ELEVENS INTRODUKTION SOM ATT HEN 
ÄR NYANSTÄLLD

Handledaren ansvarar för introduktionen och ges här möjlighet att se över sin egen kunskap 
om verksamheten och vilka rutiner som finns på arbetsplatsen. Handledaren får möjlighet att 
utveckla information och rutiner om behov finns. Är det inte tydligt för en praoelev så är det 
troligtvis inte tydligt för en nyanställd. 

Här följer några tips på hur introduktionen kan se ut - använd rutorna för att bocka av 
när en aktivitet är slutförd.

Berätta kort om verksamheten, olika avdelningar och yrkesroller. Använd gärna bilder. 

Gå igenom de rutiner som finns på arbetsplatsen. exempelvis arbetskläder, lunch- och fikaras-
ter, arbetstider och sjukanmälan. 

Gå igenom praoveckan, uppgifter och schema.

Visa eleven runt i lokalerna, se till att medarbetare är informerade om att en praoelev kommer. 
Om eleven kommer gå med andra medarbetare under veckan så är det här ett bra tillfälle att 
presentera varandra.

GÖR ETT SCHEMA FÖR PRAOVECKAN

Det är viktigt att en plan finns för praoveckan. Lika viktigt som det är för en medarbetare 
att veta hur en arbetsvecka kan se ut, är det viktigt för eleven att få ett schema hen kan följa. 

Följ gärna tipsen nedan under planeringen:

Fundera ut vad du vill att eleven ska känna till om arbetsplatsen, yrken och om branschen.

Vill du visa upp olika yrkesroller? I så fall vilka - och hur kan eleven ta del av dem?

Finns det en eller flera medarbetare som gjort en intressant karriärsutveckling som eleven 
kan inspireras av?

Vill du visa vilka karriärmöjligheter det finns inom just er bransch?

Praoveckan kan med fördel ha ett roterande schema, där eleven får ta del av olika avdelningars 
arbetsuppgifter. Eleven får då en bättre uppfattning om vilka karriärmöjligheter som finns i just 
er bransch. Dessutom kan fler medarbetare turas om att ta emot praoeleven - vilket ger en bredd 
i både erfarenhet och kunskap.

Förslagsvis erbjuds eleven introduktion första dagen med en enklare praktisk uppgift. Följande dagar 
spenderar hen en dag per arbetsroll eller avdelning. Handledaren behöver inte vara med under hela 
dagarna men ser till att eleven kommer till rätta och introduceras inför nya medarbetare. 
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FÅNGA UPP FRÅGOR OCH 
ÖNSKEMÅL FRÅN ELEVEN
Förhoppningsvis täcker veckan upp det som eleven önskar få ut av sin 
prao. Glöm inte att fråga och vara nyfiken, eleven har möjligtvis 
funderingar och önskemål som kanske rör studie- och yrkesval kopplat 
till er bransch. 

Under sin praovecka går eleven i 8an eller 9an och närmar sig sitt 
framtidsval. Det är efter praoveckan som hen möjligtvis kommer 
närmare ett val som känns rätt.

Ibland har eleven med sig en uppgift från skolan - se till att stämma av 
så att eleven får tid till att genomföra den och att hen får hjälp om så 
behövs.

GE ELEVEN SKARPA UPPDRAG

Förbered gärna en eller flera uppgifter som eleven kan utföra 
under praoveckan. Det kan vara allt från att eleven får i uppgift 
att intervjua anställda för en enklare undersökning, se över 
verksamhetens sociala medier eller varför inte be eleven om att 
titta på verksamhetens tillgänglighet och jämställdhet? 
Sannolikheten är stor att de kommer med nya spännande idéer 
kring förbättringsmöjligheter! Win Win

GLÖM INTE ATT TACKA AV ELEVEN

Visa uppskattning genom avtackning. Det är lika viktigt att eleven 
får en bra start som ett bra avslut, det kommer hen minnas. 
Här finns möjlighet att sätta sig ner och gå igenom hur 
praoveckanhar varit. Gå igenom vad som varit bra och mindre bra. 
Reflektera och utvärdera. Avtackning kan vara en fika, precis som 
när en kollega slutar! 
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