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PRAO – PRaktisk ArbetslivsOrientering 
 

Arbetslivsorientering och samarbete med näringslivet ingår i grundskolans undervisning. Prao kan förläggas 

till arbetsplats, eller vara fördjupningsstudier av ett yrke enligt aktuell arbetsområdesbeskrivning. 

 

 

Viktig information om PRAO på arbetsplats! 
Företaget åtar sig att ställa prao-plats till förfogande enligt nedanstående villkor. 

 

• Prao-Elev är inte anställd och skall ej uppbära lön. 

• Företaget åtar sig att precisera arbetsinnehållet för praktikperioden samt periodens tidsförläggning. 

• Handledare skall utses av företaget. Företaget ansvarar för att utsedd handledare har ett rent brottsregister. 

Handledaren är kontaktperson mellan skolan och arbetsplats. Elevs mentor är skolans kontaktperson. Mentor 

och handledare skall utväxla aktuella kontaktuppgifter i enlighet med PUL mellan skola, elev, hem och 

arbetsplats före praktikperiodens början. 

• Företaget avsäger sig alla ersättningskrav för praktikplats och handledning. 

• Företaget godkänner att skolpersonal får besöka elevens praktikplats före och under praktikperioden. 

• Eleven skall informeras om, och följa företagets ordnings- och säkerhetsföreskrifter. 

• I det fall elev under praktikperioden agerar olämpligt enligt företagets utsago skall skolan informeras direkt, 

och beslut om eventuell fortsatt praktik fattas av mentor eller skolans rektor. Händelse och beslut skall 

dokumenteras enligt skolans avvikelserutiner. 

• Arbetstidslagen gäller enligt följande begränsningar, måndag-fredag 06:00-20:00, elev fyllda 15 år max 8 

timmars arbetstid, och elev fyllda 12 år max 7 timmars arbetstid. 

• Prao-elever omfattas av 1 kap 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160) i vissa fall likställd med arbetstagare. 

Företaget åtar sig enligt samma lagrum samordningsansvar enligt 3 kap 7 § andra stycket samt 5 kap 1 & 3 §§. 

• Elevs hemkommun ansvarar för den person- eller sakskada som prao-elev, oberoende av vållande, förorsakar 

företaget eller dess anställda. Hemkommunen ansvarar dessutom för den person- eller sakskada som prao-

elev genom vårdslöshet eller försummelse vållar annan elev eller tredje man. Vid brott ansvarar skolan eller 

hemmet dessutom för ren förmögenhetsskada i anledning av brottet. 

 

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och godkänner villkoren för: 
 

 

_________ praktikplatser under perioden _____________________  -  ___________________________. 

 

 

 Företagets namn: ______________________________________ 

___________________________ 

Namnteckning Adress: ______________________________________________ 

 

 Adress: ______________________________________________ 

 

___________________________ Telefon: ______________________________________________ 

Namnförtydligande 

 Kontaktperson: _________________________________________ 

 

 Mobiltelefon: __________________________________________ 

 

 E-Postadress:___________________________________________ 


