
PRAO – Praktisk 

arbetslivsorientering
Studie- och yrkesvägledning



Söka prao

 Var vill jag göra min prao?

 Vad finns det för olika jobb?

 Vad finns det för olika befattningar, avdelningar m.m. ?

 Ta kontakt med en arbetsgivare
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Tider och regler

 Tider och regler

 Max 7h/dag. Mellan 06.00-20.00

 Minst 30 minuter rast efter 4,5h

 Förbjudna arbetsuppgifter (några av dem)

 Arbete med asbest

 Arbeten som innefattar dykning

 Arbete som innefattar bevakningsarbete (enligt lagen om bevakningsföretag)

 Värdetransportör. Transport av pengar och värdehandlingar utanför arbetsplatsen.

 Arbeta med olika former av farliga kemiska produkter

 Arbete med maskiner och verktyg som kräver specifik utbildning
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Praoavtal och riskbedömning

 Praoavtal

 Du ska ta med dig avtalet och lämna till din arbetsgivare

 Avtalet ska undertecknas av dig, vårdnadshavare och arbetsgivare

 Ge originalet till skolan, ge en kopia till arbetsgivaren och behåll en kopia

 Riskbedömning

 Du ska ta med riskbedömningen till praoplatsen innan du börjar praoa

 Arbetsgivaren/handledaren ska fylla i riskbedömningen

 Skolan ska godkänna riskbedömningen

 Vårdnadshavare ska ta del av riskbedömning

 Praoavtal och riskbedömning måste vara undertecknade och inlämnade
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På praoplatsen

 Kom i tid på morgonen och till möten.

 Ring och meddela om du är sjuk. Ring direkt på morgonen.

 Ställ dig upp och ta i hand när du hälsar på någon för första gången.

 Presentera dig själv på ett glatt sätt.

 Säg alltid hej när du träffar någon för första gången, varje dag, 

 Säg alltid hejdå när du går.

 Gör de uppgifter som du får.

 Var intresserad av andras arbete och dina egna uppgifter.

 Gör dina uppgifter noggrant.

 När du är klar med en uppgift – fråga om det finns något mer/annat att göra.

 Be om hjälp, fråga om det är något du inte förstår

 Ring bara privata samtal om du absolut måste och undvik att leka med mobilen.

 Ta reda på vilka regler som gäller, följ de regler som finns på arbetsplatsen.

 Diska efter dig eller ställ in i diskmaskinen.
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Efter din prao

 Tacka din arbetsgivare/handledare

 Be din arbetsgivare/handledare om ett arbetsintyg

 I intyget ska det stå vad under vilken period du arbetat, vad du har gjort för 

arbetsuppgifter samt en kort redogörelse för hur arbetsgivaren/handledaren 

upplevt perioden som du arbetat på arbetsplatsen.

 Om du vill: Fråga om du kan komma tillbaka och jobba extra/sommarjobba
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Lycka till med din PRAO!

En presentation skapad av SYVutveckling

David Spak

Studie- och yrkesvägledare, föreläsare och inspiratör

david@syvutveckling.se

_ _ _ _

Hemsida: www.syvutveckling.se

Blogg: www.syvbloggen.nu
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