
1. Från och med när gäller bestämmelserna om obligatorisk prao?
Bestämmelserna om obligatorisk prao gäller från 1 juli 2018.
Däremot gäller inte bestämmelserna om obligatorisk prao för de elever som höstterminen 2018 börjar 
årskurs 9. Det innebär att bestämmelserna om prao läsåret 2018/19 endast ska tillämpas för de elever som 
höstterminen 2018 påbörjar årskurs 8 i grundskolan.

2. Vilka skolformer ska erbjuda prao?
Prao ska erbjudas i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Alla fristående skolor omfattas 
alltså av kravet om obligatorisk prao, oberoende om undervisningen i den fristående skolan bedrivs med 
en särskild pedagogisk inriktning. 
För elever som är mottagna i grundsärskolan finns det redan i dag ett obligatoriskt inslag av prao genom 
de bestämmelser i skolförordningen som anger att utrymmet i timplanen för skolans val ska användas för 
undervisning i ett eller flera ämnen och för praktisk arbetslivsorientering.

3. Kan prao innefatta jobbskuggning eller studiebesök på arbetsplatser?
Nej, det kan det inte. Den typen av aktiviteter kan gärna vara ett komplement till prao, men kan inte er-
sätta de 10 dagarna. Genom prao får eleverna egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur 
arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till. Avsikten är alltså inte att andra former av 
arbetslivsorienterande insatser ska ersätta prao, utan i stället komplettera praon.

4. Vad gäller för elever som på grund av funktionsnedsättning har svårt att vara själv på en arbets-
plats?
En elev kan ha rätt till särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Prao är en del 
av elevens utbildning och särskilt stöd kan därför bli aktuellt även vid prao. Rektorn får utreda om en elev 
utifrån det skulle behöva stöd i utbildningen. Det kan tänkas finnas enstaka fall där huvudmannen bedömer 
att det inte är lämpligt att placera en elev vid en viss arbetsplats. En sådan bedömning kan innebära att andra 
arbetslivsorienterade insatser ses som mer lämpade för en enskild elev.
Källa: 3 kapitlet 6-9 §§ skollagen.

5. Vad innebär prao-praktik och vad krävs av min arbetsplats? 
Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 eller årskurs 9 som under hand-
ledning ska få en introduktion till och inblick i arbetslivet.  Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikan-
tens ålder (13–15 år).

6. Hur gör jag om jag vill ta emot prao-elever? 
Är du intresserad av att ta emot praoelever så anmäler du dig genom att klicka på denna länk:  
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktikplatsen/arbetsgivare/anmalan-praktikplatsen_vara

Är redan användare så är du välkommen att logga in i verktyget och erbjuda platser inför hösten 2019:
https://skaraborg.praktikplatsen.se/
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7. Hur söker ungdomarna prao? 
I Vara kommun och flera andra Skaraborgskommuner söker eleverna sin praktikplatser på skoltid i ett digi-
talt verktyg som heter praktikplatsen.se.

8. När är prao våren och hösten 2020?
Varje skola har prao under en treveckorsperiod där varje enskild elev har prao under en vecka.
Våren 2020 infaller praoperioden under veckorna 12, 13 och 14 för årskurs 8. 
Hösten 2020 infaller praoperioden under veckorna 42, 43 och 45 för årskurs 9.  

9. Hur många timmar per dag får eleven praktisera? 
Praktiken får vara max 7 timmar per dag mellan 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller 
under sena kvällar

10. Finns det något som prao-eleven inte får lov att göra på arbetsplatsen? 
Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäl-
ler inom ditt arbetsområde. Praoeleven har precis som alla andra på arbetsplatsen rätt till en bra arbetsmiljö. 
Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, 
arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen. Det är viktigt att praoeleven får 
en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad prak-
tikanten inte får göra. Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta” är en bra riktlinje.

11. Får praoeleven lov att praktisera på kvällar eller helger? 
Nej, praktiken ska vara på dagtid, någon gång mellan 06.00–20.00, måndag-fredag.

12. Är prao-eleven försäkrad? 
Under praoperioden är eleven både person- och ansvarsförsäkrad genom skolan.

13. Hur gör jag om praoeleven blir sjuk? 
Om eleven blir sjuk ska den tala om det för sin handledare direkt. Frånvaro rapporteras sedan i praktikkor-
tet.

14. I de fall skolan inte lyckas hitta praoplats till alla elever - vad får vi då erbjuda dem istället?  
Huvudmannen (Vara kommun) är ansvarig för att alla elever får en praoplats. Prao ska i första hand an-
ordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i 
gymnasieskolan. Detta innebär att huvudmannen på olika sätt ska ha gjort tillräckliga ansträngningar för 
att hitta lämpliga praoplatser på en arbetsplats innan prao på ett yrkesprogram kan övervägas. Grundsko-
lans planering av eventuell prao vid ett yrkesprogram bör ske i nära samverkan med gymnasieskolan så 
att eleven får möjlighet att delta i relevant undervisning. Om det finns synnerliga skäl får andra former av 
arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.
Källa: 10 kapitlet 8a § skollagen.


