
Anmälan om prao för företag 
Praktisk arbetslivsorientering, prao, är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och om olika 
yrkesområden. Elever har sin prao i årskurs 8 under två veckor. Endast lättare och riskfritt arbete får 
förekomma. För många av våra elever är det första gången de är i kontakt med arbetslivet. Det här är 
en möjlighet för ert företag och vi hoppas ni kan tänka er att ta emot en eller flera praoelever. 

Håbo kommun erbjuder handledarguider och bjuder dessutom in till företagarluncher för dig som tar 
emot en praoelev. Så missa inte att anmäla er personal och er själva till företagarlunchen. Är ni osäkra 
på om och hur många platser ni kan erbjuda, så börja med att anmäla er till företagarlunchen.  

Du kan göra din intresseanmälan om prao på den här blanketten och skicka till Håbo kommun, eller 
göra den i vårt digitala formulär på www.håbo.se/praktik. 

Ja, vi kan tänka oss att ta emot en eller flera praoelever. 

Ifylls av handledare eller chef på praktikplatsen 

Praktikplats: 

Namn: 

E-post: Telefon: 

Håbo kommun bjuder in till företagarluncher under februari och mars 2019. Inbjudan till företagarlunchen med datum och plats 
skickas separat. 

Ja, vi vill gärna komma på företagarlunchen: 

Ja ☐  Nej☐

Vi kan ta emot praoelever följande veckor (praoperioden är två veckor och genomförs under våren 2019): 

☐ Vecka 6-7 (Gröna Dalenskolan)

☐ Vecka 10-13 (Futurum)

☐ Vecka 14-15 (Västerängsskolan)

☐ Vecka 19-20 (Gransäterskolan)
Antal praktikplatser på företaget (ifylls endast av chef): 

Du skickar blanketten till: 

Håbo kommun 
Barn- och utbildningskontoret 
746 80 Bålsta 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att hantera prao. Läs mer om hur Håbo kommun hanterar 
personuppgifter på www.håbo.se/personuppgifter. 
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