
EGEN PRAOPLATS - ÖVERENSKOMMELSE OM PRAOPLATS 
MELLAN SKOLA, ARBETSGIVARE, ELEV OCH 
VÅRDNADSHAVARE

Det är alltid bra om du kan skaffa din egen praoplats så att du får den plats du helst vill ha. Alla 
uppgifter behöver vara ifyllda för att praoplatsen ska vara giltig och lämnas till mentor senast:

Skolans namn: Vecka: År:

Elevens namn: Klass:

Mobilnummer: Praoplats:

Vårdnadshavarens namn:

Mobilnummer: E-Post

Datum och underskrift:

      Vårdnadshavare godkänner praoplatsen

Företag/arbetsplats:

Ansvarig handledare: Mobilnummer:

Adress (arbetsplats):

Postnr och ort:

Elevens arbetsuppgifter:

Elevens arbetstider (förslag 6-8 tim/dag, ej före 06:00 eller efter 20:00)

Lunchmöjlighet:

Kläder:

Underskrift, kontaktperson på skolan:

 �   Kan äta på en skola i 
närheten av arbetsplatsen

   Företaget lånar ut  �    Valfri

   Företaget bjuder

 �

 �   Finns kök med 
micro, medtag lunch

   Skolan har gjort en riskbedömning och har försäkrats sig om att praktikplatsen har kännedom om 
Arbetsmiljöverkets bestämmelser om arbete för minderåriga.



Det finns särskilda regler som gäller för barn och ungdomar när de är på en arbetsplats.
Skolan vill med denna checklista informera vad som är viktigt att tänka på när man tar emot elever 
på prao.
Skolan vill försäkra sig om att företaget följer Arbetsmiljölagen och att eleven omfattas av de 
arbetsmiljöåtgärder som arbetet kräver. I föreskrifterna regleras detta i Minderårigas arbetsmiljö, 
AFS 2012:3 www.av.se och www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_043.pdf 

Exemplen nedan förutsätter att arbetsgivaren eller handledaren gör en riskbedömning

Till arbetsgivaren
Checklista för en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga barn på praktik/prao

Företagets namn:

Företagets verksamhet:

Organisationsnummer:

Telefon:

E-post:

Ta ställning till:   Stämmer:

1.    Är miljön riskfylld? Om ja, beskriv riskerna:

2.     Eleven får introduktion och information om rutiner av handledaren.

3.     Eleven utför lätt och riskfritt arbete.

4.     Eleven utför inga riskfyllda och förbjudna arbeten.

5.     Eleven utför inget arbete rörande pengar eller bevakningsarbete.

6.     Eleven utför inget riskfyllt eller förbjudet arbete med motorredskap eller                  .       
maskinellt drivna tekniska verktyg

7.     Eleven utför inget arbete med farliga ämnen.

8.     Eleven har alltid en handledare som stöd. Handledaren har tid för uppdraget.

9.     Eleven arbetar högst sju timmar per dag med en nattvila på minst 14 timmar

        �  

        �     

        �

        �

        �

        �

        �

        �

        �

 Datum och underskrift:

 �    Arbetsgivaren/handledaren har tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer att 
praoplatsen inte är riskfylld och att man följer de lagar och förordningar som finns.


