
Samverkansmodell -
praktik

Vi bygger broar gällande olika 
sorters praktik i Leksand.

Skola och arbetsliv i samverkan 
för en likvärdig skola.

Foton: Anneli Morberg



PRAO -
grundskolan

 Praktisk arbetslivsorientering

 Skall vara på en arbetsplats

 Obligatoriskt för årskurs 8 & 9

 Skall omfatta minst 10 dagar

 Åk8 = x antal dagar

 Åk9 = x antal dagar

 Kvalitetssäkrad arbetsplats  
utifrån arbetsmiljölagen - avtal

 Handledare skall finnas

 Är en del av skolans 
systematiska kvalitetsarbete -
avtal

 Ej betygsättning – omdöme

 Ej ersättning till företag

 Kvalitetssäkrad arbetsplats

Elever i praktik - Leksand 
APL –
yrkesutbildning 
gymnasiet

 Arbetsplatsförlagt 
lärande 

 Minst 15 veckor under 
tre år

åk2 HT 3 v, VT 4 v

åk3 HT 4 v, VT 4-7 v

 Betygsättning utifrån 
kurser av lärare. 
Företaget skriver 
omdöme.

 Utbildade handledare

 Kvalitetssäkrad 
arbetsplats - avtal

 Ej ersättning till 
företag

 Programråd på varje 
yrkesprogram

 Gymnasial 
lärlingsutbildning

 3 dagar/vecka placerad 
på ett företag under HT 
och VT – åk1-3

 Gysär ev. andra 
praktikperioder

 Betygsättning utifrån 
kurser av lärare

 Handledare och 
yrkeslärare samspråkar 
gällande omdöme, betyg

 Utbildade handledare

 Ersättning till företag –
statligt bidrag

 Utbildningskontrakt 
mellan elev, skola och 
arbetsplats

 Lärlingsråd

Lärling Gymnasium

Gysär

Lärlingsutbildning 
vuxenstuderande

 Minst 70% av 
utbildningen skall 
ske på arbetsplats

 Handledare

 Elev kommer med 
önskemål om 
arbetsplats

 Företaget skall 
godkännas av 
vuxenutbildningen

 Lärare betygsätter 
i samråd med 
handledare

 Avtal med 
arbetsplats

LIA – Lärande i 
arbete

 Yrkeshögskola

 25% av 
utbildningen 
skall vara LIA

 Handledare

 Utbildningsans
varig ansvarar 
för LIA period 
och avtal med 
företag

 handledare 
betygsätter i 
samråd med 
utbildnings-
samordnare

 Programråd

 Ev. ersättning 
till företag

Övrig praktik i 
samhället
AF, Vuxna, Högskola

• Praktikperiod= 

individanpassad

• Ev. betygsättning-

omdöme

• Ev ersättning till 

företag

• Handledare

• Avtal

• Partnerskola



Avtal skola-
arbetsplats

• För alla olika praktikformer skrivs avtal mellan sektor Lärande och stöd och 
Leksands företaget/Kommunens olika avdelningar

• Företaget/kommunens olika avdelningar  bestämmer själv vilka olika typer av 
praktik man kan ta emot på företaget (grundskola, gymnasium, eftergymnasial 
praktik)

• Avtalet gäller tills någon part säger upp det

• För praktikformerna APL, lärling, LIA, vuxenstuderande kan kompletterande bilaga 
eventuellt bifogas

• Avtalet finns under webbsidan skola-arbetsliv på www.leksand.se under rubrik: 
företagsinformation.       Länk: avtal elever i praktik

http://www.leksand.se/


Fördelning 
praktik perioder
och antal elever
utifrån skolornas 
planering.

Våren 2018
Hösten 2019

PRAO Antal Hösten 2020 Våren 2021

 Banerskolan åk 8 ? ?

 Banerskolan åk 9 9 ?

 Sammilsdal åk 8 65+65 Ej Vecka 17 + 18

 Sammilsdal åk 9 65+65 Ej Vecka 3 + 4

 Excel åk 8 ? ? ?

 Excel åk 9 ? ? ?

APL

 Gymnasiet åk 2 yrkesprog Vecka 46-48 Vecka 15-18

 Gymnasiet åk 3  yrkesprog Vecka 41-45 Vecka 8-12

 Gymnasiet IM-yrk Olika tidsperioder Olika tidsperioder

 Gymnasiesärskolan Olika dagar Olika dagar

LÄRLING och vuxenutbildning

Gymnasiet lärlingar Onsdag-fredagar Onsdagar-fredagar

Vuxen lärlingar Olika dagar Olika dagar

Vuxenutbildning Barnskötare 36-38 4-7

Vuxenutbildning Elevassistenter 36-38 4-7

Vuxenutbildning Kock 36-51 4dagar/v 2-23 4 dagar/v

Vuxenutbildning vårdbiträde 44-6 9-23 olika grupper

LIA –Yrkeshögskola Olika perioder Olika perioder



Mottagande på arbetsplats!

För att ta emot elever ,skall avtal 
vara skrivet med företag/verksamhet

För ett bra mottagande av elever från olika typer av 
skolverksamhet använd bifogad checklista gjord av 
HR-chefer i Leksandsarbetsliv.

Checklista för mottagande av praktikanter

https://leksandskommun-my.sharepoint.com/personal/anneli_morberg_edu_leksand_se/Documents/skola-arbetsliv/SKOLA-N%C3%84/samverkansmodell%20praktik/Checklista%20f%C3%B6r%20mottagande%20av%20praktikanter.docx?web=1


I Leksand vill vi att alla 
elever som går ut i 
någon form av praktik 
skall mötas av 
välkomnande, 
omhändertagande och 
kunniga handledare.

För att hålla en bra praktikkvalité i Leksand gällande 
praktikmottagande är det bra om handledare genomgått 
Skolverkets handledarutbildning 

4st moduler för olika sorters praktik (APL och lärling)
1st fortsättningsmodul om man tar emot lärlingselev

Modulerna kan handledaren arbeta med under en längre tid då 
de kan stoppas och påbörjas där man är i utbildningen.

När utbildningen är klar görs ett test och diplom skrivs ut.

aplhandledare.skolverket.se

Elever som går på yrkesprogram och Gy-sär 
genomför handledarutbildningens 4 moduler.
Kan därför vara handledare i arbetslivet efter 
avslutade studier. Diplomet bifogas deras 
avgångsbetyg.

https://leksandskommun-my.sharepoint.com/personal/anneli_morberg_edu_leksand_se/Documents/skola-arbetsliv/SKOLA-N%C3%84/samverkansmodell%20praktik/Checklista%20f%C3%B6r%20mottagande%20av%20praktikanter.docx?web=1


Införskaffande av 
praktikplats

Alla skolor ansvarar för att få ut sina 
elever på praktik samt ha kontakt med 
arbetsgivarna och att skrivet avtal 
finns.

Rektorer på de kommunala och 
fristående skolorna samarbetar så att 
inte praktikperioder ligger samtidigt.

Alla praktikplatser som fyllt i 
praktikavtalet finns i praktikbanken 
som alla lärare kommer åt via 
hemsida.



Elevens ansvar inför ny 
praktik –delges eleverna av 
ansvarig praktiksamordnare 
på skolan:

 Tänk på din attityd och att du försöker ha en positiv 
inställning till praktikperioden

 Visa respekt för de du träffar under din praktik –
Företaget/verksamheten investerar tid och pengar i 
att du är hos dem

 Kom i tid 

 Våga ta för dig och visa vem du är

 Följ rutiner och regler

 Stäng av mobiltelefonen

 Ta av dig mössa/keps inomhus

 Visa intresse och ställ frågor – Ställ hellre en fråga 
för mycket, det visar att du är engagerad

 Tänk på praktiken ger dig värdefulla kontakter inför 
framtiden



ar
Information till arbetsplatserna inför praktik

Praktiksamordnare / aktuellt arbetslag för 
praktik har informationsgenomgång med 
eleverna och har ansvar för att meddela 
aktuella företag

 Elevens kunskap- och färdighetsnivå – nivå av praktik

 Elevens arbetstider

 Elevens  kontaktuppgifter

 Skolans Introduktion - inför praktik vad den har bestått av

 Elevarbeten från skolan

 Ev. funktionshinder (efter godkännande av  
vårdnadshavare)

 Skolans kontaktuppgifter vid tillbud, olycksfall, sjukdom 
mm

 Frånvaroanmälan

 Ev. övrigt material specifikt för praktikperioden/eleven



Förarbete
Genomförande
Uppföljning. 
Skolorna ansvarar själva för att göra ett bra 
praktikförarbete med elever och arbetsgivare. 
Företagen ansvarar för att ha en bra 
praktikorganisation.

Skolorna följer upp praktiken utifrån det som skall 
uppfyllas. Företagen följer under praktikperioden 
upp kontinuerligt  hur det går för eleven.

Skolan ansvarar för att det sker en 
praktikuppföljning utifrån sina egna uppsatta 
riktlinjer. Företagen stämmer av med elev innan 
praktikperiod avslutas. 

Ytterst ansvarig för praktiken är skolhuvudmannen 
som kan överlämna till rektor som i sin tur kan 
överlämna till arbetslag, praktiksamordnare på 
skolan.


