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DAGS FÖR PRAO 

 

Prao- är en förkortning för praktisk arbetslivsorientering  och en del av 

undervisningen, den syftar till att elever ska utvecklas och upptäcka nya sidor hos sig själva, få kunskaper om 

yrken och om arbetslivet i stort. Prao är en möjlighet att få prova på något nytt och en upplevelse som väcker 

tankar inför kommande studie- och yrkesval.  

För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sina 10 dagars arbetslivserfarenhet försöker vi integrera prao i 

undervisningen både före och efter praoperioden. I samband med prao tilldelas eleverna boken iPraktiken som 

innehåller både information om prao samt praktiska övningar att arbeta med under praoperioden. 

 
Eleverna på Kristinebergskolan kommer att vara ute på prao i totalt 10 dagar, uppdelat under 2 perioder: 
Vårterminen 5 dagar - årskurs 8 
Hösterminen 5 dagar - årskurs 9 

När sker prao?  

Våren 2020 kommer eleverna i årskurs 8 att vara ute på prao enligt följande: 
Vecka 12 – Alfa, Gamma 
Vecka 13 – Delta, Epsilon 

Hur får eleverna en praoplats?  

Skolan erbjuder ett visst antal praoplatser men utbudet är inte så stort som vi skulle önska, eleverna har därför 
möjlighet att ordna egen praoplats. Val av praoplats kan ske på ett av följande två sätt. 
 
1. Via Praktikplatsen: 
Under en bestämd tidsperiod kan eleverna gå in på praktikplatsen.se med den kod de fått till sin e-post.  
Arbetsplatser som är intresserade av att ta emot prao-elever kommer att ha en egen annons som eleverna får 
anmäla intresse utifrån. Inför praon gör systemet en fördelning av platserna som meddelas via elevens e-post.  

 
2. Egenordnad praoplats:  
Eleverna har möjlighet att själva ordna en praoplats, då prao handlar om att få en inblick i arbetslivet och att vidga 
perspektiv vill skolan helst inte att eleven praktiserar på samma arbetsplats både i 8:an och 9:an eller att eleven är 
hos sina föräldrar under praon. 

I första hand ska eleverna praktisera på en arbetsplats men möjligheten att följa ett yrkesinriktat gymnasieprogram 
finns också.  

Inloggningsuppgifterna till praktikplatsen.se skickades till elevernas e-post i samband med prao under 
vårterminen. Ansökan via praktikplatsen sker under följande period: 
10 februari– 23 februari loggar eleverna in på praktikplatsen.se och gör sina 5 val, därefter lottas platserna ut 
om det är flera som valt samma platser.  
Senast 1 mars får elever som sökt via praktikplatsen.se meddelat vart de kommer att praoa. 



 

  
 

Oavsett om elev väljer egenordnad praoplats eller en tilldelad via praktikplatsen ska Praoavtal med riskbedömning 
fyllas i av arbetsgivare och därefter undertecknas av vårdnadshavare, elev och slutligen skola. Blanketten finns att 
hämta på It´s, hos SYV eller på kommunens hemsida:  
https://www.amal.se/barn-och-utbildning/grundskola-7-9/studie-och-yrkesvaegledning/prao/ 
 
Signerat Praoavtal lämnas till SYV senast: 
21/2 för elever med egenordnad Praoplats 
9/3 för elever med Praoplats via praktikplatsen.se 

 
Vi behöver hjälp för att fylla på platser i praktikplatsen.se och vi välkomnar föräldrar, 
släktingar och vänner som kan ta emot praktikanter på sina arbetsplatser att kontakta 

 Marielle Ödman, Vägledare på Kristinebergskolan. 

Vart äter eleverna lunch under prao?  

Lunch erbjuds i första hand på Kristinebergskolan och vid behov på annan närliggande kommunal skola 

Ersätter skolan resor om eleverna vill praktisera utanför Åmål?  

Skolan ersätter resor inom närområdet vad gäller praktik på arbetsplats eller yrkespraktiskt program på 

gymnasieskola utanför Åmåls kommun, för mer exakt information kontakta Marielle, SYV. 

Försäkring 

Eleverna är försäkrade genom skolan under hela praoperioden. 

Arbetstider 

Eleverna ska i möjligaste mån följa arbetsplatsens arbetstider, men det finns vissa regler för arbetstider när man är 

ung: Eleverna får arbeta mellan 06.00 - kl. 20.00. En arbetsdag får inte vara längre än 7 timmar (när rasterna är 

borträknade) enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter: 

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

adi043.pdf 

Närvaro 

Närvaro på praon är lika viktigt som närvaro i skolan. Arbetsgivaren kommer att meddela skolan angående elevens 
närvaro och lämna ett omdöme som exempelvis kan användas när eleverna söker sommarjobb.  

 
Vid sjukdom eller ledighet av annan anledning, är det viktigt att ta kontakt med handledare och även skolan enligt 
skolans rutiner. Har inte orsak till frånvaron anmälts räknas det som ogiltig frånvaro. 

 
Har du några frågor kring prao är du välkommen att kontakta mig! 

Marielle Ödman, Vägledare 
Tel +46 532-17280 
marielle.odman@amal.se 
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