Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande 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 utan det innebär att arbetsplatsen ser till så att den som skall ut på
praktik får:
•
•
•
•

introduktion och handledning i arbetet
en ordentlig introduktion där du informerar om arbetsuppgifterna
kunskap om vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen och hur man skyddar sig mot
dem.
en handledare som alltid är tillgänglig för frågor och stöd.

•

kunskap om hur verktyg och maskiner fungerar

Det är praktikplatsen som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de
är på praktikplatsen. Om eleven behöver skyddsutrustning under sin praktik är det vanligtvis
praktikplatsen som bekostar den.
Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det
skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.
Undersök och bedöm risker i arbetsmiljön
Som ansvarig för arbetsmiljön ska du följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Enligt de föreskrifterna ska arbetsgivaren regelbundet undersöka
arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
olycksfall i arbetet.
Det innebär att du ska undersöka och bedöma risker i arbetsuppgifterna som kan göra att en
minderårig person inte ska utföra vissa arbetsuppgifter. Det gäller både fysiska och psykiska
risker. Tänk på att minderåriga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet. Du ska också
bedöma om minderåriga kan klara av att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.

