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Information om prao till dig som är elev och din vårdnadshavare 
Praktisk arbetslivsorientering, prao, är ett sätt att ge dig mer kunskap om arbetslivet och om olika 
yrkesområden. Du har din prao i årskurs 8 under två veckor. 

Du söker din egen praktikplats i första hand. Att söka din egen plats är en del i det entreprenöriella 
lärandet, det vill säga ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ger dig träning i att ta 
kontakt med arbetsplatser och presentera dig själv. 

Riskbedömning och försäkringar 
Handledaren ska anpassa arbetsuppgifterna efter din ålder och mognad. Du får bara utföra lättare och 
riskfritt arbete. Skolan ansvarar för att praoplats väljs med omsorg så att inte du utsätts för risker. 

Skolan och handledaren ska göra en riskbedömning av praktikplatsen. Handledaren och arbetsplatsen 
har huvuddelen av ansvaret för att skydda dig från risker under din prao. Du har olycksfallsförsäkring 
genom Håbo kommun. 

Intyg, arbetstider och omdöme  
När du har din prao arbetar du högst sju timmar per dag med uppehåll för lunch, 30-60 minuter. Din 
arbetstid ska inte börja före klockan 06.00 eller sluta efter 20.00. När du har avslutat din prao ska din 
handledare fylla i ett intyg med närvaro och omdöme. 

Ersättning för lunch och bussbiljett 
Du kan äta lunch på skolan som ligger närmast din praktikplats, lunchkuponger hämtar du på skolans 
expedition. 

Om det är längre än 1 kilometer till närmaste skola eller skolrestaurang från praktikplatsen kan du få 
ersättning för lunch. Ersättningen är 30 kronor per dag. Skolan ger inte ersättning om du blir bjuden på 
lunch av arbetsplatsen. Det är ditt ansvar som elev att lämna blanketten till skolans expedition. 

Om det är längre än 4 km från ditt hem till din praktikplats kan du få bussbiljett. Du hämtar bussbiljett 
på skolans expedition.  

Blanketter och övrig information 
Du hittar mer information om prao och blanketter på www.håbo.se/praktik. Om du har frågor eller om 
du vill ha mer information, kontakta: 

Nina Nobeling
Vikarierande studie- och yrkesvägledare, 
Gröna Dalenskolan 
nina.nobeling@edu.habo.se  

Honey Parsapoor- föräldraledig, ersättare ej utsedd än 
Studie- och yrkesvägledare, Västerängsskolan och Gransäterskolan 
0171-527 59  
honey.parsapoor@edu.habo.se 

Lise-Lotte Nordh Hellbom 
Studie- och yrkesvägledare, Futurum 
0171-46 43 58 
lise-lotte.nordhhellbom@edu.habo.se 
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