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Till dig som tar emot praoelever
 
Först och främst – stort tack för att du vill ta emot praoelever från
Huddinge! Här nedan hittar du lite matnyttig information.

Med anledning av covid-19 kommer höstens prao
inte genomföras på arbetsplatser.
 
Vårens praoperioder:
Vecka 4-5, 25 jan-5 feb
Vecka 6-7, 8-19 feb
Vecka 11-12, 15-26 mar
Vecka 15-16, 12-23 apr
Vecka 17-18, 26 apr-7 maj
vecka 20-21, 17-28 maj 
 

Att ta emot elever från grundskolan på prao
är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild
av er arbetsplats och av arbetslivet.
Dessutom ger praon er möjlighet att få nya
perspektiv på verksamheten och etablera
kontakter med skolan. Vem vet, kanske är
eleverna som går i skolan just nu lösningen
på dina framtida rekryteringsproblem?
 
Vilka gör prao?
I Huddinge är det alla elever som går i
årskurs 8 som ska ut på prao, de är med
andra ord mellan 14-16 år gamla.
 
Hur anmäler jag intresse?
Om du vill ta emot praoelever kan du
anmäla dig via kommunens webbformulär
som finns på www.huddinge.se/prao. Det
går också bra att maila till
prao@huddinge.se.
 
Besked om vilken elev som kommer
Elever som inte har någon egen praoplats
får hjälp av den praoansvarige på skolan att
hitta en lämplig plats i den praobank som
kommunen tillhandahåller utifrån de
anmälningar vi har fått in. Eleven tar sedan
själv kontakt med arbetsplatsen och
besöker den i god tid innan praostart för att
skriva på ett gemensamt praoavtal.
Om det inte är någon elev som kontaktat er
två veckor innan praoperiodens början
kommer det inte någon elev den perioden.
 
 

Försäkring och arbetstider
Alla som gör prao täcks av kommunens
olycksfallsförsäkring under arbetet samt på
väg till och från arbetet. Eleven följer
arbetstiderna på arbetsplatsen, men
högst sju timmar per dag, så sex-sju timmar
brukar vara lagom. Eleven får inte arbeta
före 06.00 och inte efter 20.00. De får inte
heller arbeta utanför den period som är
avtalad, t ex för att ta igen en sjukdag. Om
eleven praktiserar utanför den avtalade
praoperioden gäller inga försäkringar om
det skulle hända något.
 
Lunchkostnader
Kostnader för lunch som pedagogisk lunch
på förskola i kommunens egen regi
bekostas av praoplatsen. I övriga
verksamheter där eleven inte erbjuds lunch
äter eleven på närliggande skola eller har
med sig egen lunch. I de fall då eleven
måste köpa lunch får eleven en ersättning
på 30 kronor per närvarodag.
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Förslag på arbetsuppgifter
 
Tillverkning och produktion
Vara med i tillverkningen – följa en produkt från
början till slut
Packa varor
Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten
Försäljning och logistik
Vara med vid ett kundmöte
Ta emot order
Skicka ut/packa upp varor
Vara behjälplig inför inventering
Reception och intern service
Svara i telefon
Hjälpa till vid inkommande ärenden
Hantera post
Städa
Marknad och kommunikation
Uppdatera hemsidan
Skapa innehåll till sociala media
Skriva texter till intranät eller media
Hjälpa till med kundutskick
Omvärldsbevaka
Ge sina unika perspektiv
Ekonomi och personal
Vara behjälplig med fakturor
Hjälpa med lönehantering
Hjälpa till med rekryteringsärenden
 

Arbetsuppgifter
Varje arbetsplats måste ha en handledare som
planerar och vägleder eleven i arbetet. Eleven kan
antingen följa med på arbetsplatsen för att se och
lära, eller utföra vissa arbetsuppgifter på egen hand.
Att utföra tunga lyft och att använda eldrivna
verktyg och maskiner är exempel på icke tillåtna
arbetsuppgifter. Låt med fördel eleven följa olika
personer – det måste inte vara du som handledare
som guidar eleven genom olika avdelningar eller
olika arbetsuppgifter.
 
Tips på frågor till eleven inför prao
• Vad vet du om vårt företag? Vår bransch?
• Vad hoppas du kunna lära dig hos oss?
• Vilka intressen har du utanför skolan?
• Vilka skolämnen tycker du är roligast?
• Vad tror du att du vill jobba med efter skolan?
• Har du någon skoluppgift att lösa under din prao?
• Är du allergisk mot något?
• Är det något du vill att jag som handledare tänker
på?
 
Tipsen är hämtade från Svenskt Näringslivs skrift
iPraktiken Företag. Vill du ha mer stöd kan du
ladda ner skriften gratis från www.eduna.se
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Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Besök Kommunalvägen 28
08-535 300 00
www.huddinge.se

För mer information kontakta:
prao@huddinge.se
 


