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PRAOANMÄLAN
PRAO VT 2020
ALINGSÅS KOMMUN

Fyll i blanketten digitalt. Skriv ut, underteckna och skicka till
En väg ut, Arbetsmarknadsenheten, Kultur och
utbildningsförvaltningen, 441 81 Alingsås, alt.
prao@alingsas.se.

Offentlig förvaltning
Förening/ Stiftelse

PRAOANMÄLAN SKER SENAST 19/2.
För frågor kontakta Linda Westerberg, tel. 0734 – 14 22 38,
e-post: prao@alingsas.se.

Privat företag

Anordnande arbetsgivare/arbetsplats
Organisation/företag

Arbetsställe

Adress

Postnummer

Ort

Ansvarig chef (kontakt för praokoordinator)

E-postadress

Telefon

Handledare (kontaktperson för praoeleven)

E-postadress

Telefon

Antal platser
Vecka 13

Antal platser

Vecka 14

23 – 27 mars

Antal platser

Vecka 17

30 mars – 3 april

Vecka 19

Antal platser

20 – 24 april

Antal platser

4 – 8 maj
Bekräftelse om antal elever och personuppgifter kommer skickas ut ett par veckor innan första proaveckan.

Arbete
Arbetsområde, välj ett huvudområde

Butik och service

Industri och lager

Förskola

Bygg

Kontor och administration

Skola

Fastighets- och markskötsel

Kulturarbete

Vård och omsorg

Fordon

Restaurang och café

Beskrivning av arbetsuppgifter/jobbskuggning (denna beskrivning kommuniceras till praoeleven)

Arbetstider för praoeleven

Mån:

Tis:

Ons:

Tors:

Fre:

Särskilda önskemål eller formella krav m.m. (t.ex. klädkoder)

Riskbedömning
Beskriv eventuella arbetsmiljörisker med ovanstående arbetsuppgifter utifrån elevens ålder och mognad

Övrigt
Övrig information (Lunch, behov av skyddskläder o.s.v.)

Lunch:
På skola

Matlåda

Företaget bjuder

Skyddskläder:
Behövs ej

Medtag

Företag lånar ut

Övrigt:
Underskrift
Underskrift av platsansvarig handledare

Postadress
Arbetsmarknadsenheten,
Kultur och
utbildningsförvaltningen
441 81 Alingsås

Besöksadress
Östra Ringgatan 16
441 31 Alingsås

Telefon
0734- 14 22 38

E-post
prao@alingsas.se

Internet
https://www.alingsas.se/narin
gsliv-arbete
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Uppdrag och åtagande
Under vårterminen har Alingsås kommun i uppdrag att samordna obligatorisk prao för Alingsås ungdomar i årskurs 8
samt under höstterminen för elever i årskurs 9.
Uppdraget att samordna insatsen ligger på En väg ut under Arbetsmarknadsenheten. Det innebär bland annat att eleven
är försäkrad via kommunen.
En väg ut under Arbetsmarknadsenheten ansvarar för:
Samordna processen kring prao.
Administration, urval och matchning av platser och sökande.
Koordinerar kontakten mellan arbetsgivare och skola och hanterar de eventuella utmaningar som kan finnas.
Arbetsgivare ansvarar för att:
praoanmälan inkommer senast 19 februari.
utse en lämplig handledare som har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag samt tillräckligt med tid för att utföra
det.
introducera praoeleven på första dagen, informera om arbetsuppgifter, tider för rast samt brand- och
säkerhetsrutiner på arbetsplatsen.
praoeleven har en säker arbetsmiljö som uppfyller tillämliga lagar och föreskrifter. Arbetsplatsen har även ett
ansvar att rapportera eventuella tillbud eller olyckor som berör praoelever till ansvarig praokoordinator från En
väg ut – AME.
praoeleven skall tillhandahållas 4-7 timmars prao/dag, måndag till fredag. Praon:n skall ske mellan klockan
07:00 - 18:00.
följa arbetsmiljölagens regler om systematiskt arbetsmiljöarbete genom att se till att arbetet är säkert för
praoeleven och att åtgärder för säkerhet tas i hänsyn till praoelevens förmåga gällande ålder, mognad samt
psykiska och fysiska förutsättningar.
ha kunskap om särskilda regler som gäller för ungdomar under 18 år, se:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-broschyradi043.pdf

Underskrift av ansvarig chef
Jag ansvarar för att information lämnad på sidan 1 i denna blankett är korrekt. Jag har även tagit del av och godkänner åtagandena som
beskrivs på sidan 2.
Datum och ort

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress
Arbetsmarknadsenheten,
Kultur och
utbildningsförvaltningen
441 81 Alingsås

Besöksadress
Östra Ringgatan 16
441 31 Alingsås

Telefon
0734- 14 22 38

E-post
prao@alingsas.se

Internet
https://www.alingsas.se/narin
gsliv-arbete

