PRAOFAKTA
Information till elever, föräldrar, personal och arbetsplatser
Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbets och näringslivet.
När elever går ut på prao, har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevernas
arbetsmiljö. För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter
och arbetstider. Skolförsäkringen hittar du här:
http://www.solleftea.se/utbildningbarnomsorg/skolwebbar/forskolorochskolor/vallask
olan/forsakringar.106.7a37658d13ab861ebe81ea8.html
Skolans ansvar:
− välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin
arbetsmiljö
− informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad, OM
eleven skiljer sig från det som är normalt för åldern
− se till att det är klart att eleven har en handledare som ger introduktion
− informera arbetsgivaren om syftet med prao, samt person och
kontaktuppgifter.
Arbetsplatsens
− se till att
− se till att
− se till att
− se till att
− se till att

ansvar:
arbetet blir säkert för eleven
eleven får tillräcklig introduktion och handledning
eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person
handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget
tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan

Arbetsuppgifterna under prao ska alltid anpassas till elevens ålder och mognad.
Handledaren ska vara minst 18 år och ha minst 1 år erfarenhet av arbetsuppgifterna.
Eleverna får bara utföra lätt och riskfritt arbete.
Förbjudna arbetsuppgifter:
Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon under 18 år.
Förbudet gäller bland annat:
 Arbete med asbest
 Bevakningsarbete enl lag om bevakningsföretag
 Transport av pengar och värdehandlingar
 Dykeriarbete
Läs mer om detta och se fler exempel i bilaga 1 i föreskrifterna om minderårigas
arbetsmiljö (AFS 2012:3). Huvudregeln är att minderåriga aldrig får genomföra de
riskfyllda arbetsuppgifter som omnämns i bilagan om inte något av undantagen är
uppfyllt.
Länk till AV:s broschyr Så får barn och unga arbeta:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbeteochinspektioner/publikationer/broschyrer/safa
rbarnochungdomararbetaadi43broschyr/
Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar:
− bestämma arbetstider
− bestämma arbetsuppgifter
− bestämma hur handledningen och introduktionen ska se ut
− bestämma vem som förser eleven med ev skyddsutrustning
− informera skyddsombudet
(Källa: Arbetsmiljöverket)

