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PRAO I PRAKTIKEN
TILL DIG SOM ARBETSGIVARE

Tips och information för dig som
tar emot prao-elever
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Vägen till besöksnäringen
börjar hos dig
Dagens elever är framtidens medarbetare och de
kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba
med. Då är det viktigt att de blivit inspirerade och
fått en inblick i hur branschen ser ut.

Den här foldern innehåller tips, råd och saker att
tänka på när du tar in en prao-elev. Du har ett unikt
tillfälle att påverka och att höja statusen och
intresset för besöksnäringen – redan innan ung-
domarna väljer gymnasieväg och yrke.
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Varför prao?
Prao är speciellt. Inget överträffar 
att vistas på en arbetsplats, vara 
del i ett lag och ha vuxenkontakt 
under minst en veckas tid.  

Själva syftet med prao är att ge 
eleven kunskaper om arbetslivet 
och upplevelsen blir mycket bättre 
för både eleven och företaget om 
ni som tillfällig arbetsgivare har ett 
syfte med att ta emot eleven. Ta 
därför en funderare på varför
eleven ska praoa på just din arbets-
plats och vad eleven ska få ut av det.

LÅT ELEVEN TESTA OLIKA SAKER

Genom prao lär sig eleven hur ett 
företag fungerar. Eleven bör få en 
inblick i alla delarna av verksam-
heten och en förståelse för hur 
dessa hänger ihop. Ta det tillfället i 
akt och låt eleven testa så många 
arbetsuppgifter som möjligt. 

WIN-WIN!
Prao ger extra hjälp och en
chans att hitta nya talanger.

Som en provanställning eller
en väldigt lång intervju. 

 Frågor att fundera på: 

•  Vad vill du att eleven ska kunna efter sin tid här?
•  Hur gynnar det din arbetsplats om eleven tycker om vår bransch?
•  Hur kan du visa vad som är intressant med just din arbetsplats?
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Vem ska vara 
handledare?
Handledarens uppgift är att ansvara 
för eleven och att skapa förutsätt-
ningarna för en lyckad prao-period.  

Handledaren bör få ett uttalat upp-
drag från sin chef att vägleda eleven 
och kunna avsätta tid. Allra viktigast
är att handledaren är engagerad 
och intresserad av att introducera 
en elev till verksamheten. 

 

VEM ÄR ELEVEN?

Många gånger ligger utmaningen i 
att tyda eleven. Vad klarar eleven
av? Är uppgifterna för enkla eller 
för svåra? Är handledaren för på- 
trängande eller för passiv? Det är 
viktigt att anpassa arbetet efter 
eleven som individ. Ett tips är att 
träffa eleven innan praktiken så att 
du hinner bilda dig en uppfattning. 

OM PROBLEM UPPSTÅR

Du kanske möter elever vars upp-
förande inte är acceptabelt eller 
som har det jobbigt på ett eller 
annat sätt. Försök i första hand att 
lösa det genom dialog med eleven, 
på plats i företaget. Går inte det så 
bör du tala med kontaktpersonen 
på skolan. Det är viktigt att proble-
met får en snabb lösning. 

Bra egenskaper hos en
handledare:

• Kan företaget
• Social och engagerad

• Ger bra feedback
• Kan avsätta tid

• Tydlig
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Kom ihåg, det här är förmodligen
elevens första kontakt med ett
riktigt jobb, så det är viktigt att
känna sig trygg!
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Stäm av med alla 
inblandade

SKOLAN

En lyckad prao bygger på samspel 
mellan skola, elev och företag.
Genom att stämma av förutsättningar 
och praktiska frågor med skolan 
kan du spara mycket arbete. 
 

Frågor att ta upp med skolan 
innan prao:

• Företagets verksamhet.
• Din arbetsplats syfte med att ta  
 emot elever.
• Elevens arbetsuppgifter och tider.
• Vad är skolans mål med prao?
• Skolans förväntningar på eleven.
• Kontaktperson på skolan.
• Kontaktuppgifter till eleven.

ELEVEN

Att ha ett kort samtal med eleven 
en eller ett par veckor innan praon 
börjar är ett sätt att stämma av 
förväntningar från båda håll och 
bädda för en lyckad prao-period. 

 
Tips på frågor till eleven: 

•  Vad vet du om vårt företag och  
 bransch? 
•  Vad hoppas du kunna lära dig hos oss?
•  Vilka intressen har du utanför skolan?
•  Vilka skolämnen tycker du är roligast?
•  Vad vill du jobba med efter skolan?
•  Är det något du vill att jag ska tänka  
 på som din handledare?
•  Är du allergisk mot något?



Information eleven bör
få innan prao:

• Kort information om företagets 
 verksamhet.
• Din arbetsplats syfte och mål med 
 att ta emot eleven.
• Kort om elevens arbetsuppgifter.
• Exempel på vad eleven kan lära sig 
 på företaget.
• Elevens arbetstider.

INTERNT

När en elev kommer till din arbets-
plats berörs ofta fler medarbetare 
än bara handledaren. Informera 
därför alla om att eleven kommer
och stäm av med de närmast 
berörda. Medarbetarna känner sig 
mer inkluderade och eleven känner 
sig mer välkommen.  
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Praktikplan

Upprätta en praktikplan för
perioden. Den bör innehålla var
man är olika dagar, vem som är
ens handledare och allmän info

om prao och om företaget.
En bra Praktikplan går lätt att
göra om till nästa praoelev.
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Varmt välkommen!

Första dagen är det vanligt att eleven
är nervös och ovan vid situationen så 
det första mottagandet är viktigt. Få 
eleven att känna sig välkommen och 
bekväm. I din roll som handledare
ingår även att motivera eleven till att 
göra ett bra arbete och få denne att 
känna sig lugn och våga be om hjälp 
om det behövs.

Saker att tänka på den första dagen: 

•  Se till att vara tillgänglig hela första  
 dagen. I takt med att tiden går kommer  
 eleven bli mer och mer självständig.  
•  Var extra uppmärksam på frågor.  
 För att skapa en bra arbetsmiljö är
 det viktigt att eleven får tydliga  
 instruktioner och får veta vilka 
	 förväntningar	som	finns.		
•  Se till att eleven inte känner sig 
 övergiven. Bjud med eleven på lunch
	 eller	fika	tillsammans	med	övriga		
 medarbetare.
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Sista dagen med gänget
Oavsett om allt gått bra eller om det 
funnits problem är det viktigt för 
både eleven och företaget att få en 
bra avslutning. Ta dig tid för ett av-
slutande samtal där ni pratar om hur 
perioden varit – vad har varit kul, 
vad har varit mest givande, vad har 
varit trist? Elevens synpunkter och 
erfarenheter kan du använda som 
inspiration för framtida prao-elever. 

Tacka av eleven ordentligt. 
Samla de kollegor som 
eleven jobbat närmast 
med och ta en gemensam 
fika	eller	liknande.	Kanske	
är en present på sin plats?  

Lämna dina kontaktuppgifter. 
Kanske är det aktuellt med 
sommarjobb inom en snar 
framtid? Du är antingen en 
uppskattad arbetsgivare eller 
en värdefull referens. 

Ge eleven konstruktiv  
feedback. Fokusera på
de bra sakerna – initiativ 
som tagits, uppgifter
som lösts på ett kreativt
sätt etc. 

Tips för en bra avslutning:
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Tid för prao
Den enskilt största invändningen mot prao är att det

tar för mycket tid och resurser från den dagliga
verksamheten. Visst tar det lite tid att förbereda och

handleda en elev, men en framgångsrik prao ger
mycket tillbaka och gynnar företaget på fler sätt än
en veckas förstärkning. Genom att samarbeta med

skolor får ni ett gott rykte och samtidigt säkrar
ni framtida rekryteringar av duktiga elever. 

Lycka till!
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