Vad innebär PRAO/praktik?
Syftet med PRAO är att:





öka elevens kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
underlätta elevens studie- och yrkesval
tillföra ämnesundervisningen nya perspektiv och ge stöd för inlärningen
bidra till ökad självkännedom hos eleven genom att upptäcka intressen och talanger, se om
egna tankar om arbete stämmer med verkligheten och få se arbetsplatser man inte tänkt på
och därigenom vidga sitt perspektiv

Praktiken förbereds och följs upp i undervisningen, men är inte knuten enbart till tiden där
omkring utan fortlöper genom hela skoltiden.
Olika upplägg för PRAO




fem dagar eller mer på ett och samma företag
eleven ”skuggar” flera företag/yrken vilket ger en bra chans för eleven att få en inblick i
yrken där det inte är möjligt att ta emot praktikanter i en hel vecka
studiebesök i grupp

Hitta platser




Eleven söker själv sin PRAO-plats. Det är en bra träning inför senare kontakter med
arbetslivet, till exempel om eleven ska söka sommarjobb
Praktikplats i samråd med vårdnadshavare. Vårdnadshavaren meddelar om de kan ta emot
elever. Om PRAO förläggs till företag som ägs/drivs av elevens vårdnadshavare eller där
vårdnadshavaren arbetar, bör någon annan än vårdnadshavaren utses som handledare
Skolans studie-och yrkesvägledare hjälper den elev som av någon anledning har svårigheter
att hitta praktikplats

Försäkring


Eleven är försäkrad via skolan under praktikperioden, i form av både olycksfalls- och
ansvarsförsäkring. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljölagar och
skyddsföreskrifter följs

Arbetstider


Eleven arbetar enligt handledarens schema på dagtid. Det finns regler enligt
arbetsmiljöverket för PRAO. Endast enklare och ofarliga arbetsuppgifter får förekomma.
Läs mer om regler för PRAO på www.av.se

Riskanalys
Skolan ansvarar för att praktikplatser väljs med omsorg utifrån respektive elevs förutsättningar.
För att skolan ska kunna göra en bedömning av vilka risker som kan finnas på en arbetsplats är
det viktigt att arbetsgiven fyller i blanketten Överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och
elev kring PRAO/praktik.
Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret för eleven ute på praktikplatsen.
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Vid ”skuggning” av företag/yrke ska eleven inte själv utföra några arbetsuppgifter och då
behöver arbetsgivaren fylla i överenskommelsen med riskbedömning.
Råd till handledaren







Introducera eleven på arbetsplatsen
Var elevens fasta punkt
Ge stöd och trygghet för att ge eleven möjlighet att utveckla sitt självförtroende
Dela med dig av dina kunskaper
Följ upp elevens arbete samt ge feed-back
Medverka vid uppföljning/utvärdering av praktikperioden

Personuppgiftslagen
Lämnade personuppgifter kommer att registreras i kommunens dataregister. Du har, enligt
personuppgiftslagen, SFS 1998:204, rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra
register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 280 60
Broby.
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