
PRAOAVTAL med riskbedömning 1 (2) 

Fylls i av skolan och arbetsgivaren, behålls av skolan samt kopia till elev. 

Marks Kommun 
0320-21 70 00 
prao@mark.se 
www.mark.se 

Information om prao: 

• Arbetstiden får omfatta max 7 tim/dag med minst 30 min rast senast efter 4 ½ tim. Arbetstiden
bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider. Eleven får dock inte börja före kl. 06 och inte
sluta efter kl. 20.

• Eleven är försäkrad genom skolan/kommunen.
• Arbetsgivaren rapporterar eventuell frånvaro för eleven till skolan.
• Arbetsgivaren rapporterar till skolan om det skett någon olycka där eleven varit inblandad

(se kontaktuppgifter nedan).
• Eleverna får bara utföra lätt och riskfritt arbete. Riskbedömning av arbetsmiljö ska utföras med

hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad.
• Läs mer på hemsidan www.mark.se/prao om ev. skolkort för att komma till praktikplatsen och

matersättning

Fylls i av skola:

Elevens namn: Födelsedatum (åå-mm-dd): 

Skola: Klass: 

Mentor/kontaktperson: E-post:

Frånvaroanmälan: Denna överenskommelse gäller för perioden: 

Fylls i av arbetsgivare: 

Arbetsplats: Handledare: 

Telefon: E-post:

Adress praoplats: 

Elevens arbetstider: 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lunch: 

På närmsta skola    Matsäck medtages    Företaget bjuder 

Skyddskläder/utrustning: 

Företaget lånar ut      Behövs inte    Behövs men kan ej lånas ut 

mailto:prao@mark.se
mailto:anna.braun@mark.se
http://www.mark.se/
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RISKBEDÖMNING för elev vid prao 
Vi har gjort en allmän riskbedömning av arbetsmiljön med hänsyn till elevens ålder och mognad. 
Vi kommer att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter (enligt 11§ AFS 2013:3) angående vilka 
arbetsuppgifter som är förbjudna för eleven, som t.ex. att arbeta med vissa riskfyllda ämnen,  
föra eller sköta olika fordon utan utbildning, vårda dementa personer eller personer med psykisk 
ohälsa, utföra tunga lyft m.m. 

Fylls i av handledaren: 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Det finns allvarliga risker* i arbetsmiljön som eleven kan 
utsättas för. 

Eleven kommer att få introduktion med information om 
arbetsuppgifterna och dess risker. 

Elevens handledare är över 18 år och har goda kunskaper om 
arbetet. 

Handledaren har avsatt tid för att fullgöra uppgiften 
som handledare. 

Ja Nej 

* Ev. allvarliga risker i arbetsmiljön som eleven kan utsättas för (som är tydligt kopplade till
arbetsplatsen/uppgifterna):

Risk: Åtgärd: 

Arbetsgivaransvar/försäkring 

Under det arbetsplatsförlagda lärandet har Arbetsgivaren principalansvaret/arbetsgivaransvaret enligt 
skadeståndsrättsliga regler för eleven.  
Kommunen svarar dock ekonomiskt för skador som eleven tillfogar enligt nedan:  

• Ren förmögenhetsskada genom brott, samt person- eller sakskada som tillfogas Företaget eller dess
anställda.

• Företagets skadeståndsansvar som Företaget, i egenskap av Arbetsgivaren för eleven, är skyldig att utge
enligt 3 kap 1 § skadeståndslagen.

• Undantag: Kommunen ersätter inte skador som omfattas av trafikskadelagen eller motsvarande
utländsk lagstiftning. Kommunen ersätter inte skador som orsakas genom båtar, pontoner, mudderverk
och liknande, luftfartyg, svävare eller hydrokopter.

Kommunen ersätter skador enligt ovan upp till följande belopp: 

 10 000 000 kr 
 10 000 000 kr 

Personskador    
Sakskador     
Ren förmögenhetsskada  500 000 kr 
Kommunen har inget betalningsansvar för den del av ett skadebelopp som överstiger nu angivna belopp. 

Underskrifter: 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Handledare Skola Handledare Skola Handledare Skola Handledare Skola 

Namnförtydligande 
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