
           
  

 
Prao-dokument 

Checklista för en bra arbetsmiljö för barn och ungdomar under 18 år 
 
Sedan några år tillbaka ställer Arbetsmiljöverket krav på skolan att ta ett ökat ansvar för elevernas arbetsmiljö 
på praktikplatserna. I Östersunds kommun har vi löst detta genom att vi ber praktikplatserna att fylla i 
nedanstående checklista för att säkerställa våra elevers säkerhet. Mer information finns på baksidan av detta 
dokument. 
 
Nedan checklista utgår från 4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderåriga samt 8 och 10 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och skriften Tillämpning av reglerna om 
riskbedömning enligt föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö vid PRAO, APL och andra praktikplatser avseende 
kombinerad undervisning och praktik  
                    JA   NEJ 

1. Eleven har alltid en utsedd handledare, som är över 18 år och bör ha minst ett års 
    erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna som stöd.   
 

  

2. Handledaren har nödvändiga kunskaper om risker och skydd. 
 

  

3. Skyddsombud är informerat om vilka arbetsuppgifter praktikanten skall utföra, om detta 
är tillämpligt. 
 

  

4. Det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner på arbetsplatsen för riskfyllda arbeten. 
              

  

5. Eleven får introduktion och information om rutiner och eventuella risker av handledaren.  
     

  

6. Eleven utför lätt och riskfritt (både fysiskt och psykiskt) arbete som är lämpligt för en 
praoelev.  Se bilaga 1 AFS 2012:3 

  

7. Eleven arbetar högst sju timmar per dag med en nattvila på minst 14 timmar.  
 

  

8. Eventuell skyddsutrustning tillhandahålls av praktikgivaren utan kostnad för eleven, om 
inte detta är möjligt skall skolhuvudmannen utreda möjlighet till annan lösning. 
 

  

9. Praktikgivare eller handledare informerar skolan om tillbud, olycksfall, sjukdom  
      eller annat oförutsett inträffar. (Skolan registrerar incidenten enligt fastställda rutiner  
      samt i förekommande fall anmäler incidenten till arbetsmiljöverket.) 
 

  

10. Riskbedömningen är genomförd i samråd med ansvarig chef.    

                                                                                                                                            
Vid avgörande förändringar inom arbetsplatsen, som påverkar arbetsmiljön negativt för praoelever,  
ber vi er kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun. 
 
Härmed intygas ovanstående punkter, samt att utsedd handledare har den kunskap och kompetens som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.  
 
__________________________________________________________________________________ 
Ort och datum                  
  
__________________________________________________________________________________ 
Underskrift av chef/PRAO-ansvarig för berörd arbetsplats           Namnförtydligande  
 
  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-afs-20123-foreskrifter/?hl=afs%202012:3


Skapad av: Ann Färdvall 2014-08-22                 Senast reviderad av: Liselotte Granlöv 2021-11-30 
 
 

 
 
Dokumentet undertecknas och sänds till: 
Östersunds Kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Att: PRAO-samordnare 
831 82 Östersund 
                                                   
 
Arbetsplatsens namn: 
  
Arbetsbeskrivning för praoperiod:_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Om arbetsuppgiften är riskfylld beskriv hur den kan utföras säkert:_____________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ansvarig för ordnandet av praoplats. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ort och datum                  
 
              
__________________________________________________________________________________ 
Underskrift av representant från   Namnförtydligande 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Östersunds kommun    
 
 
 
Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. 
Det innebär att det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en person som inte är färdigutvecklad. 
Minderårigas mognadsgrad skiljer sig också från den vuxne och minderåriga har svårare att bedöma risker och 
konsekvenser. Det är därför extra viktigt att du som praktikgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns 
tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner. Skolan vill med denna checklista informera vad som är viktigt att tänka på 
när man tar emot elever på studiebesök och prao. Skolan utgår från att företaget följer Arbetsmiljölagen och att eleven 
omfattas av de arbetsmiljöåtgärder som arbetet kräver. En praktikgivare ska alltid se till att den minderåriga får en 
introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifterna och riskerna. Praktikgivaren måste 
försäkra sig om att den minderårige har förstått informationen. Praktikgivaren ska också informera skyddsombud om 
vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska genomföra och utse en handledare åt den minderårige. Handledaren ska ha 
fyllt 18 år och bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom ska han eller hon ha 
nödvändiga kunskaper om risker och skydd. Handledaren bör grundligt gå igenom arbetsuppgifterna och riskerna med 
den minderåriga och se till att den minderåriga utför arbetet enligt instruktionerna. Det kan innebära att handledaren 
under den första tiden måste stå bredvid och följa arbetet.  
 
För mer information angående minderårigas arbetsmiljö se Arbetsmiljöverkets broschyr: Så får barn och ungdomar arbeta.  
 
 
Vid frågor eller förändringar kontakta PRAO-samordnare: 
Liselotte Granlöv, 073-059 78 45, liselotte.granlov@ostersund.se 
 
Kontakter till samtliga praoansvariga på skolorna: 
https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/grundskola/studie--och-yrkesvagledning.html 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-adi-43-broschyr/
mailto:liselotte.granlov@ostersund.se
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