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PRAO-information
Information om regler och tillvägagångssätt inför
PRAO

Ordna plats
Vi uppmuntrar att eleverna i så stor utsträckning som möjligt försöker
söka sin egen praoplats. Vår erfarenhet är att eleverna får mer ut av sin
PRAO när de själva hittar sin praoplats och i dialog med arbetsgivaren
kommer överens om arbetsuppgifter. Det är också en viktig del i den
sociala träningen. Vill eleven själv ordna prao-plats finns blankett hos syv.
Observera att blanketten måste ha vårdnadshavares underskrift.

psykiskt tunga arbeten, arbete med farliga ämnen, tunga lyft eller där
eleven kan komma till skada (riskfyllda arbeten som väktare, polis). Elever
får ej sälja åldersreglerade varor såsom tobak och alkohol.

Om eleven vill välja från skolans platser så söks dessa via hemsidan
www.tillarbetslivet.nu. Eleven loggar in genom att först fylla i
”Grundskoleelev” i Mjölby kommun på startsidan och sedan trycker sig
vidare. Eleven anger sedan sitt användarnamn som är första bokstaven i
förnamnet + första två bokstäverna i efternamnet + månad och
födelsedatum (Ex. Anna Johansson, född 2 augusti  ajo0802). Ange
lösenordet: lagman (Eleven kan sedan byta till ett eget lösenord som
uppges nästa gång hen loggar in.)

Mat & resor

På hemsidan kan man se vilka arbetsplatser som erbjuder PRAO. Eleven
ska välja minst 6 platser i den ordning man helst vill ha dem så det är
viktigt att man är intresserad av dem alla (observera att man inte är
garanterad en av de platserna som valts). Urvalet sker slumpmässigt.

Lagar & regler under PRAO
Eleverna får högst arbeta 8 timmar per dag (inkl. lunch). De får ej arbeta
kväll/natt mellan 20.00–06.00. Eleven får ej utsättas för risk genom ex.
arbete med rasrisk, hög höjd, arbete som innebär stort ansvarstagande,

Skolan avgör om en praktikmiljö är lämplig utifrån arbetsmiljölagen och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet, AFS 2012:03.

Elever vars PRAO-plats inte ligger inom gångavstånd från en skola i
Mjölby kommun kommer att kunna söka matersättning (20 kr/dag) om de
varit tvungna att ta med sig matsäck
Elever som saknar skolresekort, eller behöver åka utanför
kommungränsen, erhåller från skolan ett särskilt buss/tågkort som gäller
för resor under PRAO. Korten utdelas av syv. Observera att kortet
fungerar i 7 dagar från första gången det registreras.
Elever som ska praoa på en arbetsplats dit det inte går bussar/tåg och som
därför måste åka bil, kan ansöka om bensinersättning (max 300 kr) efter
PRAO-perioden.
Blanketter för mat- och reseersättning finns hos syv och skall vara
inlämnade enligt instruktion senast 2018-05-04. Beloppet utbetalas till
vårdnadshavare i efterskott.

