PRAOPLATS
ARBETSPLATS

KONTAKTPERSON PÅ ARBETSPLATS

ADRESS

TELEFONNUMMER

E-POSTADRESS

ORGANISATIONSNUMMER

ANTAL ELEVER JAG/VI KAN TA EMOT

TYP AV VERKSAMHET

SKYDDSKLÄDER

Offentlig verksamhet ☐

Behövs inte ☐

Privat verksamhet ☐

Kan lånas på arbetsplatsen ☐

Förening ☐

Annat ☐

_____________________________________
MÅLTID
Eleven medtar egen mat ☐
Arbetsplatsen bjuder på mat ☐
Eleven önskar äta på närliggande kommunal skola i Lerums kommun ☐

EXEMPEL PÅ ELEVENS ARBETSUPPGIFTER:

HANDLEDARE




Arbetsplatsen utser en särskild handledare till eleven/eleverna som ansvarar för handledningen, information
och introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och riskerna. Du som är
arbetsgivare måste försäkra dig om att eleven har förstått informationen.
Handledaren ska ha fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom
ska han eller hon ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd.
Handledaren underrättar skyddsombudet på praoplatsen om eleven.

INTRODUKTION, ARBETSTIDER OCH FRÅNVARO
Första dagen introduceras eleven om:
 Brand- och säkerhetsrutiner och andra för arbetsplatsen nödvändiga rutiner. Tänk på att det kan finnas
många oskrivna regler som är bra för eleven att veta om.
 Arbetstider: eleven får inte arbeta mellan klockan 20.00 och klockan 06.00.
 Information om vem eleven kontaktar på arbetsplatsen vid frånvaro och annat som eleven behöver veta inför
sin prao informeras om. Var noga med att eleven förstått informationen.
 Handledaren fyller i och skriver under närvaroblankett sista dagen.

ARBETSMILJÖ OCH RISKBEDÖMNING
Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på
praktikplatsen. Minderårigas mognadsgrad skiljer sig från den vuxne och minderåriga har svårare att bedöma risker
och konsekvenser. Det är därför extra viktigt att du som arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns
tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Källa: Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöverket








Inför att elev kommer läs igenom Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbete” som finns
på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. På samma hemsida finns också ”Om minderårigas arbetsmiljö”
som ger tips på vad man ska tänka på inom olika branscher.
Eleven får inte sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak.
Andra arbetsuppgifter som inte får förekomma är: arbete med asbest, dykeriarbete, bevakningsarbete enligt
lagen om bevakningsföretag, transport av pengar och värdehandlingar till eller från penninginrättningar eller
annat utrymme utanför arbetsstället.
Eleven får endast ha ett lätt och ofarligt arbete.
Arbetsuppgifter som innebär tunga lyft och arbete i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter får ej
förekomma.
Vid tillbud eller olyckor som gäller eleven kontakta vårdnadshavare i första hand samt kontaktperson på
skolan. Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det
skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Eleven är ansvars- och olycksfallsförsäkrad via Lerums kommun. Mer info finns på
https://www.lerum.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forsakringar/

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV ARBETSPLATSEN
Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev?
Ja ☐
Nej ☐
Om ja, beskriv riskerna
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Jag (arbetsgivaren) har tagit del av informationen, läst Arbetsmiljöverkets broschyr och bedömer att
praoplatsen inte är riskfylld. Vi följer de lagar och förordningar som finns. Jag har även informerat
handledaren om innehållet i.

Namnteckning arbetsgivare:

