PRAO - Praktisk Arbetslivs Orientering
Årskurs 8, VT 2018 veckorna
Adolf Fredriks Musikklasser

4

och

5

Blanketten lämnas ifylld till mentor senast 23 november

Överenskommelse mellan företag och skola inför praktisk arbetslivsorientering - PRAO
Ifylles av vårdnadshavare och elev
Elevens namn
Telefon

Ifylles av företaget
Företag
Klass

Utdelningsadress

e-post

Postnummer & postadress

Vårdnadshavare

E-post

Telefon

Besöksadress

Jag vill äta lunch på närliggande grundskola
Skolans namn och vecka:

Arbetsgivare
Handledare

Övrig info:

Tel och mail till handledare
Arbetstider

Mentor
Beskrivning av arbetsuppgifter
Telefon
e-post
Rektor

Skolans adress
Tegnergatan 44-46, Box 6267

Klädsel

Lars-Göran Jacobsson
Studie- och yrkesvägledare

Postadress

Något eleven behöver tänka på

Liselotte Fries
102 31 Stockholm
e-post: liselotte.fries@stockholm.se
Tele:08 508 44 873 / 076 12 44 873

För en bra och säker prao-period tillämpas arbetsmiljöverkets regler där skolhuvudmannen ska ha tillräckligt underlag för
att kunna göra en bedömning om lämpligheten för elev utifrån arbetsplatsens riskbedömning för elev på praktikplatsen.
- Inför praktiken ska elevens ålder och mognad beaktas så att avsedd plats är lämplig.
- Eleven ska inte anlitas till arbetsuppgifter som är förbjudna enligt 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderåriga.
- Eleven ska använda skyddsutrustning när det behövs och bli informerad om vilka säkerhetsbestämmelser som finns på arbetsplatsen.
- Utse en lämplig handledare till eleven. Handledare ska alltid finnas tillgäng och ha eleven under uppsikt.
Eleven ska inte lämnas ensam eller ges större uppgifter än vad som känns bra för eleven.
- Eleven följer arbetsplatsens tider, men får inte arbeta mer än 7h/dag. Eleven ska inte börja arbeta före 06.00 eller sluta efter 20.00
- Eleven är försäkrad via skolan, försäkringsbolaget S:T Erik Försäkring, www.sterikforsakring.se.
- Praktikplatsen ska kontakta skolan skyndsamt vid tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.
Arbetsgivaren och handledare har tagit del av information om minderårigas arbetsmiljö:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/minderarigas-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2012-3.pdf

Underskrifter
Datum

Ort

Företag
Arbetsgivare namntecknig

Namnförtydlignade

Handledare namnteckning

Namnförtydligande

Rektor namteckning

Namnförtydligande

