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Överenskommelse – ta emot praoelev 
Detta är en överenskommelse mellan praktikgivare (företaget), skolhuvudman (Hallstahammars 

kommun) samt elev och vårdnadshavare om att ta emot praoelev. Tillsammans med överens-

kommelsen ska riskbedömning samt ifylld checklista för bra och säker arbetsmiljö för 

minderåriga på prao, bifogas.  

Företag Adress 

E-post Postnummer och ort 

Handledare Telefonnummer 

Arbetstid första dagen Arbetstider 

Arbetskläder: Behövs inte Lånas ut Ta med själv 

Exempel på arbetsuppgifter som förekommer 

Övriga upplysningar (till exempel lunchmöjligheter) 

Elev (för- och efternamn) Skola och klass 

Prao-period (datum fr.o.m. – t.o.m.) Telefonnummer elev 

Vårdnadshavare Telefonnummer vårdnadshavare 

Kontakt Parkskolans studie- och yrkesvägledare 

tfn. 0220-242 53, e-post karina.selin@edu.hallstahammar.se 

Kontakt Tunboskolans studie- och yrkesvägledare  

tfn. 0220-246 44, e-post lena.jonsson@edu.hallstahammar.se 

Denna överenskommelse ska signeras och lämnas till studie- och yrkesvägledaren minst en 

vecka innan praon startar. Det är elevens ansvar att lämna in undertecknad överenskommelse. 
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Underskrift Elev Namnförtydligande 

Underskrift Vårdnadshavare Namnförtydligande 

Underskrift Praktikgivare Namnförtydligande 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på 

Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. 

Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet 

gentemot dig, eller den tjänsten berör. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du 

vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar 

personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. 

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

mailto:kommun@hallstahammar.se

	Företag: 
	Adress: 
	Epost: 
	Postnummer och ort: 
	Handledare: 
	Telefonnummer: 
	Arbetstid första dagen: 
	Arbetstider: 
	Arbetskläder Behövs inte Lånas ut Ta med själv: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Exempel på arbetsuppgifter som förekommer: 
	Övriga upplysningar till exempel lunchmöjligheter: 
	Elev föroch efternamn: 
	Skola och klass: 
	Praoperiod datum from  tom: 
	Telefonnummer elev: 
	Vårdnadshavare: 
	Telefonnummer vårdnadshavare: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Namnförtydligande_3: 


