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INNAN ELEVENS PRAO BÖRJAR 

• Utse en handledare. Handledaren har en viktig roll som 
förebild och ansvarar för att eleverna ska känna sig 
välkomna. 

 

• Förberedelser. Behöver du ordna arbetskläder eller 
arbetsverktyg? Behöver du informera kollegor om att er 
arbetsplats kommer att ta emot praoelever? Vilken tid 
ska praoeleven komma första dagen och vart ska ni ses? 
 

• Arbetsuppgifter. Försök hitta praktiska arbetsuppgifter 
som eleverna kan utföra själva. Ställ frågor och försök 
skapa dialog. Förbered gärna några uppgifter. 
Exempelvis kan eleven intervjua några medarbetare. 
 

• Introduktion. Planera en bra introduktion första dagen. 
Berätta om er verksamhet, vad ni gör på jobbet, vilka 
yrken ni har och vilka utbildningar som krävs för att 
jobba hos er. Ta upp praktiska frågor om arbetstider, 
lunch, rutiner, bemötande, tystnadsplikt med mera. 
Fråga gärna eleverna vad de har för förväntningar. 
 

• Elevens arbetsmiljö. Praoplatsen ska följa 
arbetsmiljöverkets regler AFS 2012:03 – Minderårigas 
arbetsmiljö när det gäller arbetsuppgifter. Praoplatsen 
kommer att få information från skolan. På 
karlstad.se/yrkesprao kan du läsa utdrag ur reglerna. 

 

UNDER ELEVENS PRAO 

• Arbetstider. Under praon ska eleverna följa 
arbetsplatsens tider så långt det är möjligt. Enligt 
arbetsmiljölagen får de inte börja före klockan 06.00 och 
de får inte sluta efter klockan 20.00. Arbetstiden får max 

vara sju timmar utöver lunchrasten. Praoelevens 
arbetstider ska anpassas efter skolskjutsen. 

 

• Visa helheten. Ta gärna med eleverna runt och visa vilka 
andra yrkesroller som finns på arbetsplatsen. 
 

• Frånvaro. Om eleven blir sjuk ska hen anmäla det till 
arbetsplatsens handledare och till skolan. Om eleven 
uteblir ska praoplatsen informera studie- och 
yrkesvägledare på skolan samma dag. Kontaktuppgifter 
finns i det brev arbetsplatsen fått från skolan. 
 

• Försäkring. Eleven är försäkrad genom skolan under 
praoveckan. Det är viktigt att ringa vårdnadshavare om 
skadan sker samt studie-och yrkesvägledare. 
 

• Sekretess och utdrag ur belastningsregistret. Eleven som 
gör prao behöver inte skriva under sekretessdokument. 
De ska inte lämnas ensamma i situationer där det krävs 
sekretess. Förklara vikten av tystnadsplikt. Eleverna ska 
inte heller lämnas utdrag ur belastningsregistret som 
annars krävs på vissa arbetsplatser. 
 

• Tack. Uppmärksamma att praon är slut och tacka eleven 
för tiden ni haft tillsammans. Be gärna om återkoppling 
och tips på hur ni kan förbättra praoperioden. 
 

• Närvaro. När praon är slut ska praoplatsen fylla i 
blanketten som heter – Bekräftelse av prao. Den 
kommer ni att få från skolan. Fyll i elevens närvaro och 
skriv ner några synpunkter om hur det har gått för 
eleven under praon. Skicka blanketten till studie- och 
yrkesvägledaren på skolan. 

 


