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Tillämpning av reglerna om riskbedömning enligt föreskrifterna om 
minderårigas arbetsmiljö vid PRAO, APL och andra praktikplatser 
avseende kombinerad undervisning och praktik  
   
I de situationer då elever är ute på någon form av praktik – oavsett om det är kort PRAO eller en 
längre praktikperiod - gäller följande avseende riskbedömning.  
  
Skolhuvudmannen har ansvar för att den praktikplats som väljs inte innebär risker för att eleven, som 
kommer att arbeta där, drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Elevens ålder och mognad är 
faktorer som måste beaktas.   
  
Avsikten är inte att skolhuvudmannen ska åka ut på praktikplatsen i varje enskilt fall och göra enskilda 
riskbedömningar. Skolhuvudmannen behöver inte heller riskbedöma en enskild maskin men 
skolhuvudmannen måste ha tillräckligt underlag för att kunna göra en riskbedömning om det är 
lämpligt att en specifik elev är på en specifik arbetsplats. Elevens ålder och mognad är sådana faktorer 
som kan påverka bedömningen. Det kan t.ex. vara så att det inte är lämpligt att skicka ut elever som är 
väldigt unga eller omogna till en praktikplats som har riskfyllda maskiner.  För att kunna göra den 
bedömningen behöver skolhuvudmannen ta del av den riskbedömning som praktikplatsen gör och 
utifrån den bedöma om den enskilde eleven är lämplig att placera på den erbjudna praktikplatsen.   
  
Skolhuvudmannen ska ha också ha rutiner som säkerställer följande.  

• Information till praktikplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå  
• elevens arbetstider  
• Att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen 
• Att handledare utses  
• Att eleven får introduktion  
• Att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad för eleven  
• De särskilda regler som gäller för minderåriga elever  
• Hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat 

oförutsett inträffar 
   
Den som ordnar elevernas praktikplatser måste diskutera elevens säkerhet och hälsa med den 
ansvariga på praktikplatsen.   
  
Praktikplatsen har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på 
praktikplatsen. Praktikgivaren måste vidta åtgärder och ta fram rutiner. Skolhuvudmannen ska 
säkerställa att åtgärder vidtas och att rutiner finns samt bedöma om berörd elev är lämplig. Det 
kan vara lämpligt att skolhuvudmannen och praktikgivaren vidtar åtgärderna tillsammans.    
  



Även i situationer då praktikgivaren har ett ansvar att vidta en viss åtgärd t.ex. vid lärlingsutbildningar 
är skolhuvudmannen ansvarig att inom sin verksamhet genom t.ex. ingående av utbildningskontrakt 
och uppföljning verka för att praktikgivaren vidtar åtgärden.   
  
Det är dock skolhuvudmannen som ska anmäla en eventuell olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. 
Det är därför viktigt att det praktikplatsen har rutiner för att meddela skolan om något inträffar.  

  


