
PRAO och Praktikplatsen.se



PRAO- ett obligatoriskt inslag
Skaraborgs 15 kommuner har i samarbete med Skaraborgs 
Kommunalförbund beslutat att införa ett gemensamt 
system för hantering av praktikplatser –Praktikplatsen.se

Övergången sker succesivt och Tibro kommun har börjat 
använda systemet för många av sina verksamheter inom 
skola, förskola vård och omsorg

Vi saknar många branscher och behöver få in fler i 
systemet.



Vi har uppdraget!
Digitalisering

Bredda perspektiv

Arbetslivserfarenhet

Kompetensförsörjning

Jämlikt och tryggt

Bygga omvärldskunskap

Synliggöra- Vad finns i Tibro? Och i kringliggande 
kommuner?



Vilka är fördelarna för arbetsgivare 
med Praktikplatsen?

Marknadsföra sig för framtidens arbetskraft
• Platsannons som beskriver verksamheten i text och bild

Enklare planering
• Styr med god framförhållning när man kan ta emot elever
• Mindre ”knack” på dörren

Tydligt informationsflöde
• Meddelande om aktuella perioder att erbjuda
• Meddelande om elevbokningar
• Kontaktuppgifter till elev och skolan



Exempelannons



Hur går det till?
1. Systemet bygger på att företag och kommunala verksamheter registreras i systemet 

och erbjuder sina praktikplatser den vägen.

2. Inför varje termin går en förfrågan automatiskt ut till alla registrerade 
företag/verksamheter.

3. Man registrerar sedan in hur många elever man kan ta emot och på vilka perioder.

4. Inför praktiken söker eleverna bland alla tillgängliga platser och rangordnar sina 
önskemål.

5. Systemet gör en tilldelning och slutligen godkänns den av skolan.

6. Besked om placeringar skickar automatiskt ut till företag/verksamheter i god tid inför 
praktiken.

7. Innan praktiken avslutas uppmanas företag/verksamheter att fylla i närvaro och 
omdöme digitalt via en länk.



Låter detta intressant? 
Vill du anmäla dig och ditt företag?

Gå till Utbildning Skaraborg/Praktikplatsen.se

Fyll i formuläret digitalt så kommer dina uppgifter in och
vi hjälper sedan dig vidare!

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktikpla
tsen/arbetsgivare/anmalan-praktikplatsen/

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktikplatsen/arbetsgivare/anmalan-praktikplatsen/


Har ni frågor så tag gärna kontakt!

Praktiksupport@skaraborg.se

rosemarie.persson@tibro.se

Rose-Marie Persson, Studie och Yrkesvägledare 
Grundskolan

0504-18175 / 0725995278
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