
Anmälan om att bli praoplats 
Arbetsplatsens namn: 

Arbetsbeskrivning: 

Vi kan ta emot angivet antal elever följande praktikperioder. 
En praktikperiod är 10 arbetsdagar. 

Praoperiod Antal 
elever 

Vecka 10 - 11 
6/3 – 17/3 

Vecka 12 - 13 
20/3 – 31/3 
Vecka 16 -17 
17/4 – 28/4 
Vecka 21 - 22 
22/5 – 2/6 

Kontaktperson namn: Telefonnr: 

E-post:

Stadsdel: 

Arbetsplatsens 
besöksadress: 



KVALITETSSÄKRING AV PRAO 
Skola och arbetsplats har ett gemensamt ansvar att elevens praktik genomförs enligt gällande 
arbetsmiljölagar och regler. Eleven ska även följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen. 
Skolan gör en bedömning om praktikplatsen anses vara lämplig och riskfri för eleven innan man fördelar 
platsen. 

Arbetsplatsen ska göra motsvarande bedömning när man tar emot eleven. 

Nedanstående checklista är till er hjälp för att göra bedömningen samt säkerställa att ni tagit del av och 
följer arbetsmiljöverkets föreskrifter för hur minderåriga får arbeta, AFS 2012 
Mer detaljerad information finns att läsa på www.av.se och i broschyren ”Så får barn och unga arbeta” 

Frågor till arbetsplatsen (förutsätter att arbetsgivare/handledare har gjort en riskbedömning). 

☐ Eleven får stöd av en handledare under praktiken. Handledaren har tid för uppdraget.

☐ Eleven får introduktion och information om rutiner, arbetsuppgifter och föreskrifter.

☐ Eleven arbetar högst 7 timmar per dag, inkl. 30 minuter lunch och inte mellan 20-06.

☐ Eleven utför bara lätta arbetsuppgifter som är lämpliga.

☐ Eleven utför inte några riskfyllda eller farliga uppgifter.

☐ Företaget är medvetet om och har tagit del av arbetsmiljöverkets regler.

Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev? 

☐ Ja ☐ Nej

Blanketten mejlas eller lämnas till:  
praostockholm@edu.stockholm.se 

Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. 
Information om behandlingen lämnas av utbildningsnämnden. 

Företagets namn Kontaktperson hos företaget 

http://www.av.se/
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