
 

 

 

 

 

 

Viktig information till praktikplatsen – handledaren. 
 

Vi är tacksamma för att din arbetsplats tar emot en praktikant från Björkvallsskolan. Skolans 

samverkan med arbetslivet är en viktig del för elevernas utbildning. 

 

Riskbedömning 

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de 

är på praktik.  

”En arbetsuppgift som är lämplig för en minderårig är inte nödvändigtvis det för någon annan i samma ålder. 

Den individuella skillnaden i mognad och utveckling är stor hos ungdomar. Minderårigas mognadsgrad skiljer 

sig från den vuxne och minderåriga har svårare att bedöma risker och konsekvenser.  

Det är därför extra viktigt att du som arbetsgivare gör en riskbedömning och ser till att det finns tydliga 

instruktioner och säkerhetsrutiner.”(Arbetsmiljöverket) 

Praktikplatsen måste i samarbete med skolan diskutera elevens säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen, och kunna göra en riskbedömning att arbetsplatsen är lämplig för eleven att 

vara på.  

 

För att eleven ska få göra sin praktik hos er måste ni fylla i checklistan ”Underlag för 

riskbedömning inför praktik”, (dokumentet skickas med) och skicka tillbaka den till skolan 

antingen med eleven, inscannad via e-post till studie och yrkesvägledare Lisen Jörtsö 

(lisen.jortso@uppsala.se) eller med post.  Skolan måste ha dokumentet före praktikens 

början, senast 2018-04-13.  

Om den bifogade checklistan inte finns på skolan innan dess kommer eleven inte att få göra 

praktik på den arbetsplatsen. Vid oklarheter eller frågor är du som handledare välkommen att 

kontakta skolan.  

 

Arbetstider och frånvaro 

 Eleven ska arbeta 7 timmar per dag, med lunchrast på 30min-1timme.  

 Arbetstiden ska inte börja före kl. 06.00 eller sluta efter 20.00.  

 De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila. 

 Handledaren ska rapportera frånvaro samma dag till skolan. Detta görs via telefon 

018-727 78 80. 

 

Vid akuta händelser 

 Om något akut händer eleven på arbetsplatsen kontaktar ni skolan omgående. 

Telefonnummer expeditionen 018-727 78 80 eller biträdande rektor 018-7277869. 

 

Stort tack att du tar emot en av våra elever ! 

 
Lisbeth Beckmann (rektor) Franz Rau (bitr. rektor) 

 
Björkvallsskolan 
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Besöksadress: Ramsjövägen 3,743 63 Björklinge 
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