
Vi erbjuder PRAO-platser

Privat verksamhet Förening

Praoelevens arbetsuppgifter

Egen mat tas med/Praoeleven äter på närmsta skola

Kan lånas på arbetsplatsen

 Arbetsplatsen bjuder 

Behövs inte Annat:

Viktig info för säker PRAO vecka

Praoelevens studie- och yrkesvägledare på skolan är 
kontaktperson och finns tillgänglig vid frågor under praon. 

Praoeleven är ansvars- och olycksfallsförsäkrad via Malmö Stad. 
Om något händer kontaktar ni studie- och yrkesvägledare.

arbetstider
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43

Vi kan ta emot PRAO-elever följande veckor

Fyll i blanketten digitalt. 

Varje elev har PRAO en 
vecka på hösten och en 
vecka på våren. 
Ni får gärna ta emot fler 
elever samtidigt.

Hösttermin 2021
v. 40  4 - 8 okt
v. 41 11 - 15 okt
v. 42 18 - 22 okt
v. 43 25 - 29 okt
v. 45 8 - 12 nov
v. 46 15 - 19 nov
v. 47 22 - 26 nov
v. 48 29 nov - 3 dec
v. 49 6 - 10 dec
v. 50 13 - 17 dec

Vårtermin 2022
v. 10 7 - 11 mar
v. 11 14 -18 mar
v. 12 21 - 25 mar
v. 13 28 mar  - 1 apr
v. 14 4 - 8 apr
v. 17 25 - 29 apr
v. 18 2 - 6 maj
v. 19 9 - 13 maj
v. 20 16 - 20 maj
v. 22  30 maj - 3 jun

Tillåtna arbetstider: 
måndag-fredag  
06:00-20:00 

6,5h/dag inklusive 30min 
lunchrast

Ifylld blankett eller  frågor 
mailas till: 
praomalmo@malmo.se

Besöksadress:
PraoMalmö
Nobelvägen 66, vån 2

Malmö stad Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 
www.malmo.se/prao

 

07.00–13.30  

07.30–14.00

08.00–14.30

08.30–15.00

09.00–15.30

09.30–16.00

10.00–16.30

10.30–17.00

11.00–17.30

11.30–18.00

12.00–18.30

12.30–19.00

Annan tid:

22

Antal elever

Hösttermin 2021

HT 21 veckor

Antal elever

Vårtermin 2022

VT 22  veckor

Läsår HT21/VT22

Kontaktperson Arbetsplats

Adress

Postnr/Ort

Bransch

Org.nr Språkkompetens*

Offentlig verksamhet

Mobil/Tel. 

Handledare 

Mobil/Tel. 

E-post:

*Språkkompetens på arbetsplatsen.

17

Elevens 

Vår arbetsplats kan erbjuda en anpassad prao

1. En lugn miljö med möjlighet till paus 

2. Ett nära och stödjande handledarskap 

Lunch

Arbetskläder

Nej

3. Struktur och tydliga instruktioner  

Annat



Kvalitetssäkring av PRAO 

Åtgärder som tas för att praoeleven ska undvika eventuella risker

Jag är kontaktperson/handledare på arbetsplatsen och har 
tagit del av informationen, bockat av checklistan och bedömer 
att praoplatsen hos oss inte är riskfylld. Vi följer de lagar och 
förordningar som finns.

Tack för att ni ställer upp för Malmös elever och framtida arbetstagare!

Ja Nej

Fyll i blanketten 
digitalt. 

Denna blankett är 
framtagen som stöd för 
riskbedömning 
av arbetsuppgifterna 
inför praoperioden.

Arbetsplatsen har 
en skyldighet enligt 
arbetsmiljölagen att göra 
en riskbedömning av 
den minderårigas 
arbetsuppgifter utifrån 
det systematiska arbets- 
miljöarbetet. 

Här kan du läsa 
broschyren Så får barn 
och ungdomar arbeta 
från arbetsmiljöverket

Ifylld blankett eller  
frågor mailas till: 
praomalmo@malmo.se

Besöksadress:
PraoMalmö
Nobelvägen 66, vån 2

Malmö stad Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen 
www.malmo.se/prao

Namn Efternamn

Kvalitetskriterier för säker och meningsfull PRAO

Vi utser en engagerad handledare som har tillräckliga kunskaper och 
tid för  uppdraget och som finns som stöd för praoeleven. 
Praoeleven får inte lämnas ensam med ansvar för verksamheten.

Vi introducerar praoeleven på första dagen och går igenom 
brandrutiner och säkerheten på arbetsplatsen.

Vi följer arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete 
genom att se till att arbetet är säkert för praoeleven och att åtgärder 
för säkerheten tas i hänsyn till praoelevens förmåga gällande ålder, 
mognad samt psykiska och fysiska förutsättningar. 

Eleven utför inga tunga lyft utan ett lätt och riskfritt arbete som är 
lämpligt för en PRAO-elev. 

Eleven utför inget riskfyllt arbete med motorredskap eller maskinellt 
drivna tekniska verktyg, eller på hög höjd, dykeriarbete.

Eleven utför inget arbete med farliga ämnen. Asbest eller arbete med 
smitta. 

Eleven arbetar inte med farliga djur.

Eleven utför inget arbete rörande pengar eller bevakningsarbete.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är fri från 
trakasserier, sexuella trakasserier samt att ingen utsätts för 
diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi erbjuder elever varierande och tydliga arbetsuppgifter .  

Om ja, beskriv riskerna

Är miljön riskfylld för en minderårig praoelev?

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyr-adi043.pdf
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