
Besöksadress:
Järnvägsgatan 20, Orsa

Namn och telefon:      
Cecilia Eklund 0250-55 22 69     

E-postadress:
cecilia.eklund@orsa.se

Uppgifter om arbetsplats/företag: 
Företag/arbetsplats: Område, ex restaurang, administration etc. 

Ansvarig, namn: Ansvarigs telefonnummer: 

Ansvarig, e-postadress: 

Arbetsuppgifter: 

Fylls i av handledare/arbetsgivare: 

Handledaren är över 18 år och har erfarenhet och kunskap av arbetet. Handledaren har avsatt        
tid för att ge elev introduktion, gå igenom arbetsuppgifter, rutiner och ev. risker arbetet kan innebära. 

Elev utför lätta och riskfria arbetsuppgifter (ex inga tunga lyft) 

Elev utför ingen transport av pengar, eller värdeföremål 

Elev utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten (ex arbete med person i kris) 

Elev utför inga bevakningsarbeten 

Elev utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg eller 
arbete på hög höjd eller arbete med hög ljudnivå 

Elev utför inget arbete med farliga ämnen enligt kemikalieinspektionens faroklasser 

Elev utför inget farligt arbete med djur 

Elev arbetar inte efter 20.00 och före 06.00  

Arbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och bedömer att arbetsplatsen kan ta   
emot praoelev   samt intygar att arbetsplatsen följer gällande lagar och regler 

Datum och underskrift: 

Datum: Ansvarigs underskrift: Namnförtydligande: 

Övriga upplysningar:

AVTAL
PRAO/PRAKTIK/JOBBSKUGGNING



AVTAL
PRAO/PRAKTIK/JOBBSKUGGNING

Praoavtal och riskbedömning 

Följande blankett är en överenskommelse mellan elev, arbetsgivare, målsman och skola. Avtal med tillhörande 
riskbedömning ska lämnas in snarast till skolan. Praoperiod får inte påbörjas innan! Personal från skolan har rätt att 
besöka elev på arbetsplatsen under praoperioden. 

• Vid olycksfall, tillbud eller sjukdom eller annan oförutsedd händelse ska arbetsplatsen skyndsamt kontakta
skolan.

• Inför PRAO ska elevens ålder och mognad för PRAO-platsen beaktas både av skola och arbetsgivare så att
avsedd arbetsplats/arbetsuppgifter är lämpliga.

Riskbedömning ifylles av handledare eller arbetsgivare. Skolan vill med riskbedömningen försäkra sig om att 
praoplatsen förhåller sig till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

 Så får barn och ungdomar arbeta 

 Riskbedömning ska göras utifrån elevens fysiska och psykiska mognad, ålder och övriga förutsättningar 

Skolan har tagit del av riskbedömning och bedömer att eleven kan genomföra sin prao/praktik på arbetsplatsen: 

   Ja            Nej               Rektors underskrift:                               Namnförtydligande: 

Avtalet bör förnyas vid ägarskifte eller när ny ansvarig tillträder, men i övrigt gäller det tills någon av parterna 
väljer att säga upp det.  

Besöksadress:
Järnvägsgatan 20, Orsa

Namn och telefon:      
Cecilia Eklund, 0250-55 22 69     

E-postadress:
cecilia.eklund@orsa.se

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf
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