
Riskbedömning vid prao 
Skolan och handledaren ska göra en riskbedömning av praktikplatsen. Det är Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) som reglerar vad som gäller kring minderåriga i 
arbetslivet. Mer information finns på www.håbo.se/praktik och www.av.se. 

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

Ifylls av praktikplatsen 

Skola: 

Elevens namn: 

Praktikplats: 

Typ av verksamhet (till exempel kontor, butik, förskola, restaurang): 

Handledaren är över 18 år och har erfarenhet och kunskaper om arbetet för att kunna fullfölja uppgiften som handledare: 

Ja ☐  Nej ☐    Åtgärd:

Eleven utför inget arbete med pengar, värdeföremål eller bevakningsarbete: 

Stämmer ☐ Stämmer inte ☐ Åtgärd:

Eleven utför inga riskfyllda eller förbjudna vårdarbeten med till exempel personer i kris: 

Stämmer ☐ Stämmer inte ☐ Åtgärd:

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

Stämmer ☐ Stämmer inte ☐ Åtgärd:

Eleven utför inget arbete med farliga ämnen enligt kemikalieinspektionens faroklasser: 

Stämmer ☐ Stämmer inte ☐ Åtgärd:

Eleven utför inget riskfyllt arbete eller förbjudet arbete med djur: 

Stämmer ☐ Stämmer inte ☐ Åtgärd:

Arbetsgivaren har tagit del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) och bedömer att 
arbetsplatsen kan ta emot en praoelev: 

Ja ☐  Nej ☐  Åtgärd:

Futurum Gransäterskolan Gröna Dalenskolan  Västerängsskolan 

http://www.h%C3%A5bo.se/praktik
http://www.av.se/
http://www.h%C3%A5bo.se/praktik


Ifylls av skolan 
Skolan har tagit del av riskbedömningen och bedömer att eleven kan genomföra prao: 

Ja ☐ Nej ☐ Bedömningen är gjord av: 

Underskrifter 
Datum: Underskrift elev: Namnförtydligande: 

Datum: Underskrift arbetsgivare/handledare: Namnförtydligande: 

Datum: Underskrift skolans representant: Namnförtydligande: 

Skicka 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. 

http://www.h%C3%A5bo.se/personuppgifter
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