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Intresseanmälan – ta emot praoelev 
Du som företagare eller chef inom en näringsverksamhet gör en viktig insats genom att ta emot 

elever för praktisk arbetslivsorientering, prao. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper 

om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Du som arbetsgivare har också ett gyllene 

tillfälle att hitta och knyta kontakter med framtida arbetskraft. Dagens elever är morgondagens 

medarbetare och företagare! 

Med denna intresseanmälan kartlägger vi vilka företag som skulle kunna ta emot en eller flera 

elever på ”praovecka” eller ”praoveckor”. Perioderna när eleverna på Parkskolan och Tunbo-

skolan genomför sin prao sträcker sig oftast över fyra veckor i mars eller början av april, samt 

fyra veckor i oktober eller november.  

Med din anmälan förbinder du dig inte till att ta emot elev – vi, studie- och yrkesvägledare på 

kommunens skolor, eller påtänkt praoelev, kommer däremot att kontakta dig för mer 

information och vidare diskussion inför praoperioderna. Kontaktuppgifter om du har frågor: tfn. 

0220-242 53, e-post karina.selin@edu.hallstahammar.se eller tfn. 0220-246 44, e-post 

lena.jonsson@edu.hallstahammar.se  

Du hittar också mer information på kommunens webbplats; www.hallstahammar.se/praoplats 

Företag Adress 

E-post Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefonnummer 

Mitt företag är intresserad av att ta emot 

praoelev: 

Mitt företag kan tänka sig att ta emot: 

På höstterminen På vårterminen En elev Flera elever/flera perioder 

Beskrivning av företaget, exempel på arbetsuppgifter som förekommer 

Skicka intresseanmälan till: Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 

734 80 Hallstahammar. 

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. 
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