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Följande blankett är en överenskommelse mellan elev, arbetsgivare, vårdnadshavare och skola. 

Eleven får inte påbörja sin praoperiod innan praoavtal med riskbedömning lämnats in till skolan. 

Vårdnadshavare ska ta del av och underteckna praoavtal med riskbedömning. Personal från skolan 

äger rätt att besöka eleven på arbetsplatsen under praoperioden. Utifrån skolans tystnadsplikt kan 

inte skolan informera praoplatsen om elevs eventuella särskilda behov. Det är därför viktigt att 

vårdnadshavare själv ansvarar för att informera praoplatsen om detta. 

Eleven är försäkrad genom:  

 Åmåls kommuns olycksfallsförsäkring, Protector Försäkring 
http://www.amal.se/media/466741/amals-kommun-olycksfall-forsakringsbesked-734407-
2018.pdf  

 Tilläggsförsäkring för prao, Länsförsäkringar (Bilaga) 

Riskbedömning ska ifyllas av arbetsgivare. Kristinebergskolan vill med riskbedömning försäkra sig om 

att praoplatsen förhåller sig till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3 som 

finns att läsa på följande länk: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-

foreskrifter-afs2012-3.pdf 

Riskbedömningen görs utifrån elevens fysiska och psykiska mognad, ålder och övriga förutsättningar 
 
Elev Personnummer Klass 

Avtal och riskbedömning avser 
perioden 
Vecka ……………………………..2019 

  

 

Riskbedömning  
Fylls i av arbetsgivare 

Arbetsplats   

Handledare   

Elevens arbetstider Eleven erbjuds lunch på 
arbetsplatsen 

 
Ja        Nej        

 
 

Eleven utför lätta och riskfria arbetsuppgifter som är lämpliga för en PRAO-elev  
Ja      Nej          
 
Åtgärd:……………………………………………………………………………………………………………………........  

 
Handledaren är över 18 år, har erfarenhet och kunskaper om arbetet, har avsatt tid för att kunna 
fullfölja uppgiften som handledare och kommer att ge eleven en introduktion och gå igenom 
arbetsuppgifter, rutiner och eventuella risker som arbetet kan innefatta.  
Ja       Nej        
 
Åtgärd:……………………………………………………………………………………………………………………….......  

 

  

http://www.amal.se/media/466741/amals-kommun-olycksfall-forsakringsbesked-734407-2018.pdf
http://www.amal.se/media/466741/amals-kommun-olycksfall-forsakringsbesked-734407-2018.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf
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Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbete  

Ja       Nej        
 
Åtgärd:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eleven utför inga riskfyllda vårdarbeten med t ex. personer i kris  

Ja      Nej         
 
Åtgärd:…………………………………………………………………………………………………………………………....  

 
Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap, oskyddade maskinellt drivna tekniska verktyg 
eller arbeten på hög höjd och inte heller arbeten med hög ljudnivå  

Ja       Nej        
 
Åtgärd:……………………………………………………………………………………………………………………….......  

 
Eleven utför inget arbete med farliga ämnen, enligt kemikalieinspektionens faroklasser  

Ja       Nej        
 
Åtgärd:……………………………………………………………………………………………………………………….......  
 
Eleven utför inget riskfyllt arbete med djur  
Ja      Nej      
 
Åtgärd:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Arbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och bedömer att 

arbetsplatsen kan ta emot en prao-elev samt intygar att arbetsplatsen följer gällande 

lagar och förordningar.  
Datum Arbetsgivare 

 

Skola och vårdnadshavare har tagit del av arbetsgivarens riskbedömning och godkänner 

att eleven kan genomföra sin prao på arbetsplatsen.  
Datum Vårdnadshavare 

 
 

 

Datum Skola  
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Bilaga 

Tilläggsförsäkring för prao, Länsförsäkringar  

Under praktiken har Företaget arbetsgivaransvaret/principalansvaret enligt skadeståndsrättsliga regler 

för eleven.  

Kommunen svarar dock ekonomiskt för skador som praktikanten tillfogar enligt nedan:  

 Ren förmögenhetsskada genom brott, samt person- eller sakskada som tillfogas Företaget eller 

dess anställda. 

 

 Företagets skadeståndansvar som Företaget är skyldig att utge enligt skadeståndslagen 3 kap 

1§ pga praktikantens fel eller försummelse. 

 

 Krav gällande motordrivna fordon: Ska praktikant vara förare av motordrivet fordon krävs 

att praktikanten har giltigt körkort för aktuellt fordonsslag, annars utgår ingen ersättning. 

 

 Undantag: Kommunen ersätter inte skador som omfattas och ersätts genom den lagstadgade 

trafikförsäkringen. eller motsvarande utländsk lagstiftning 

 

 Kommunen ersätter skador enligt ovan upp till följande belopp: 

 

 Personskador 10 000 000 kr 

 Sakskador 2 000 000 kr 

  

 Ren förmögenhetsskada 500 000 kr 

  

Kommunen har inget betalningsansvar för den del av ett skadebelopp som överstiger beloppen enligt 

ovan. 

Principalansvaret definieras i skadeståndslagen 3kap 1§ Den som har arbetstagare i sin tjänst skall 

ersätta: 

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten  

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott  

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan som anges i 2 kap 3§ genom fel eller 

försummelse i tjänsten  

Kommunen ersätter skador enligt skadeståndslagen 3kap 1§. Det betyder att kommunen ersätter 

skador enligt  företagets principalansvar med de belopp som finns i avtalet  

 


