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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 
Karlstad 2022-07-04 
 

Till 
Arbetsgivare som tar emot elev som 
ordnat egen praoplats 

Hej praohandledare! 

Vi är glada över att du tar emot praoelev på din arbetsplats. Praktisk 
arbetslivsorientering (Prao) är en möjlighet för dig som arbetsgivare att visa 
upp din verksamhet för framtidens medarbetare. Praon är också ett tillfälle 
för eleven att öka sina kunskaper om arbetslivet och det är ett viktigt stöd 
inför gymnasieval och yrkeskarriär.  

Viktigt att tänka på  
Elever i årskurs 8 och 9 är minderåriga och har svårare än vuxna att bedöma 
risker och konsekvenser. Det är väldigt viktigt att du som arbetsgivare gör en 
riskbedömning och ser till att det finns tydliga instruktioner och 
säkerhetsrutiner. Praoplatsen ska följa arbetsmiljöverkets regler samt 
föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (ASF 2012:03). 

Vi behöver ditt godkännande 
När eleven bokar sin praoplats kommer elevens skola och vårdnadshavare 
behöva kontaktuppgifter till praoarbetsplatsen. Personuppgifterna som eleven 
kommer att registrera i barn- och ungdomsförvaltningens digitala 
verksamhetsstöd är  

• företagets/organisationens namn  
• kontaktpersonens namn  
• telefonnummer samt e-post.  

 
Eleven har med sig en blankett som ni fyller i tillsammans och du 
undertecknar blanketten med ditt namn. Eleven tar med originalblanketten 
till skolan och registrerar sin praoplats, vilket ska ske två veckor innan första 
praodagen.   
 
 
Med vänlig hälsning 

Maria Mangelin  
Enhetschef Vägledning och framtidsval 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Karlstads Kommun 
 

https://karlstad.se/
mailto:karlstadskommun@karlstad.se
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Så här hanterar Karlstads kommun dina personuppgifter 
 
Personuppgifterna som vi får från dig samlas in av Karlstads kommun och 
det är barn- och ungdomsnämnden som är personuppgiftsansvarig.   
 
Personuppgifterna som samlas in används för att elevens skola och 
vårdnadshavare ska kunna nå dig som är arbetsgivare. När uppgifterna inte 
längre är nödvändiga för ändamålet raderar vi dem.  

Enligt Dataskyddsförordningen har du lagstadgade rättigheter i relation till 
de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina 
personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har rätt att när som helst 
återta ditt samtycke, vilket du gör genom att kontakta kommunens 
Kontaktcenter.  
 
Kontaktuppgifter för personuppgiftshantering  
Besöksadress: Kontaktcenter, Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, Karlstad.  
Telefon: 054-540 00 00. 
 
Karlstads kommuns dataskyddsombud nås via mejl till 
dataskyddsombud@karlstad.se       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataskyddsombud@karlstad.se
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TIPS TILL DIG SOM TAR EMOT PRAOELEVER  

INNAN PRAO 

Utse en handledare  
Handledaren har en viktig roll som förebild och ansvarar för att eleven ska 
känna sig välkommen och har arbetsuppgifter att utföra.  
 
Förberedelser 

• Behöver du ordna arbetskläder eller arbetsverktyg?  
• Behöver du informera kollegor om att arbetsplatsen ska ta emot 

praoelever?  
• Vilken tid ska eleven komma första dagen och var 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 eleverna intervjua några medarbetare. 

 
Introduktion 
Planera för introduktion första dagen. Berätta om  

• verksamheten,  
• vad ni gör på jobbet,  
• vilka yrken ni har och vilka utbildningar som krävs för att jobba hos 

er.  
Ta upp praktiska frågor så som  

• arbetstider  
• lunch  
• rutiner  
• bemötande  
• tystnadsplikt  

Fråga gärna vilka förväntningar eleven har inför praon.  
 
Elevens arbetsmiljö  
Eleverna i årskurs 8 och 9 är minderåriga. Det är därför extra viktigt att du 
som arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns tydliga 
instruktioner och säkerhetsrutiner. Praoplatsen ska följa arbetsmiljöverkets 
regler samt föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (ASF 2012:03). 
 
Om olycka eller tillbud skulle inträffa måste du som arbetsgivare snarast 
meddela elevens skola. Det är skolhuvudmannen som ansvarar för att anmäla 
olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. Därför är det viktigt att 
arbetsplatsen har rutiner för att meddela skolan om skada eller tillbud 
inträffar.  

UNDER PRAO 
Arbetstider 
Under praon ska eleven följa arbetsplatsens tider så långt det är möjligt. 
Enligt arbetsmiljölagen får elev inte börja före klockan 06:00 och inte sluta 
efter klockan 20:00. Arbetstiden får max vara sju timmar utöver lunchrasten. 
Elevens arbetstider ska anpassas efter eventuell skolskjuts. 
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Visa helheten  
Ta gärna med eleven runt på företaget och visa vilka andra yrkesroller som 
också finns på arbetsplatsen.  

Frånvaro  

Om eleven blir sjuk ska hen anmäla det till arbetsplatsens handledare och till 
skolan. Om eleven uteblir ska praoplatsen informera skolans studie- och 
yrkesvägledaren samma dag. Kontaktuppgifter i bokningsbekräftelsen.  

Försäkring  
Eleven är försäkrad genom skolan under praoveckan. 
 
Sekretess och utdrag ur belastningsregistret  
Elever som gör prao behöver inte skriva under sekretessdokument. Eleven ska 
därför inte lämnas ensam i situationer där det krävs sekretess. Handledaren 
ska dock förklara vikten av tystnadsplikt.   

Eleven behöver inte uppvisa utdrag ur belastningsregistret.   
 
Tacka för veckan 
Uppmärksamma gärna att praoperioden är slut och tacka eleven för tiden ni 
haft tillsammans. Be gärna om återkoppling och tips på hur arbetsplatsen 
kan utveckla praon.  
 

EFTER PRAO  

Intyg gällande elevens insats under praoveckan 
När praoperioden är slut ska du som handledare fylla i elevens närvaro i 
blanketten ”Bokningsbekräftelse och närvaro”, som du fått i mejl, i samband 
med att eleven bokade sin praoplats hos dig. 
 
Längst ner på blanketten finns avsnittet för närvaro.  
Skicka blanketten till studie- och yrkesvägledaren på skolan. Adress till 
respektive skola finns på karlstad.se/framtidsval, välj aktuell skola och märk 
med studie- och yrkesvägledarens namn.   
 
På grund av GDPR undanbedes att närvaroblanketten skickas per mejl. 
 

Omdöme 
Sista praodagen fyller du som handledare även i blanketten ”Intyg efter 
prao”, som mejlades till dig när eleven bokade sin plats.  
 
Samtala gärna med eleven om vad du skrivit och varför.  
Blanketten lämnar du ifylld till eleven – kanske ger just du det första 
arbetsplatsomdömet som eleven fått.   
 
Du som erbjuder prao få mer tips på karlstad.se/framtidsval 

 

Tack för att du och din arbetsplats tar emot praoelever! 

https://karlstad.se/framtidsval
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