
Praktik ht 2022
Klass A B Praktik vecka 46

Sök perioden börjar 3/10 till den 17/10 om du ska söka via 
praktikplatsen.se

Klass D E F Praktik vecka 47

Sök perioden börjar 10/10 till den24/10 om du ska söka via 
praktikplatsen.se



Vad är praktik

• Prao betyder praktiks 
arbetslivsorientering.

• Syftet med praon är att ni ska få 
en inblick i hur arbetlivet 
fungerar.

• Ni kommer att få egna 
erfarenheter av arbetslivet.



Intyg från arbetsgivaren

• När du har genomfört din praktik 
kommer arbetsgiven att skriva 
ett praktikintyg, det beskriver 
hur det har gått för dej på din 
praktik och det kan vara en bra 
början på ditt CV. 

• Det kommer du att få hem i din 
brevlåda i samband med 
julbetyget.



Två olika alternativ att söka sin praktikplats.
Du ska välja ett av alternativen att söka din 

praktikplats!

• Sök i verktyget Praktikplatsen.se

• Ordna en egen praktikplats



Att söka sin praktikplats i praktikplatsen.se

• Du får ett mail till din skolmail från 
praktikplatsen.se som innehåller 
ditt lösenord. Så det är viktigt att 
se till att din skolmail fungerar!

• Ditt användarnamn 
(personnummer)

• Här finns även en elev guide

• Tänk på att det är viktigt att du inte 
tappar bort ditt lösenord det är ett 
viktigt dokument.

• Du ska logga in vid två olika 
tillfällen

• 1: När du går in för att söka dina 
platser i praktiklatsen.se 

• 2: När du får ditt besked.



Viktigt att tänka på!

• Du ska söka 5 olika praktikplatser

• Rangordna platserna, plats nr 1 är 
den platsen du helst vill göra din 
praktik på. Tänk på att alla de 
platser du söker ska du kunna 
tänka dej att göra din praktik på!

• När du har lagt in platserna på 
raderna i ett stort grönt fält och 
stänger programmet så har du gjort 
ditt sök.

• När du får ditt besked(via din 
skolmail) vart du har fått din 
praktikplats är det viktigt att du tar 
kontakt med din handledare på 
praktikplatsen innan din praktik 
börjar, så du vet vart du ska gå 
första dagen och även om du ska 
ha med dej något speciellt.



• Läs nog platsannonserna i 
praktikplatsen.se

• De ger information om 
arbetsuppgifter, arbetstider 

• Vilka krav och regler som gäller 
under praktiken



Egenordnad plats – man ordnar sin egna 
praktikplats utanför praktikplatsen.se
• Man får INTE gå till en 

arbetsplats som är med i
praktikplatsen.se

• Man kan börja söka platser nu.

• Vilka arbetsplatser som är med i 
praktikplatsen.se sitter nu i 
syvtavlan utanför syslöjden.

• Ni får en blankett av mentor.

• Man får inte gå in i 
praktikplatsen.se för att testa att 
lägga en plats i det gröna stora 
fältet och stänga för då har man 
lagt ett sök.



Egen ordnad plats blankett viktigt att allt är 
korrekt ifyllt!



Du får söka utanför Tibro kommun

• Om man söker utanför Tibro 
kommun ska man inte räkan 
med att man får platsen man har 
sökt 

• Utan viktigt att man söker 5 olika 
tänkbara praktikplatser.

Busskort – hämta hos mej i 320



Får man gå till skolan och äta lunch?

• Ja det får du göra om du vill. • Gör du din praktik utanför Tibro 
och inte har möjlighet att äta 
lunch i skolan hör av dej till mej 
för vidare information.



Vad gör jag om jag blir sjuk under praktiken?

• Meddela din praktikplats och 
berättar att du är sjuk.

• Vårdnadshavare sjukanmäler till 
Nyboskolan som vanligt.



Praktikplatsen.se

• Här kommer några bilder på hur det ser ut i praktikplatsen.se



Söka praktikplats



Logga in – www.praktikplatsen.se

• Ange ditt personnummer

• Ange ditt engångslösenord



Logga in – www.praktikplatsen.se

• Loggar du in med engångslösenord måste du sätta ett eget lösenord i 
nästa steg

• Minst 6 tecken – måste innehålla 1 stor och 1 liten bokstav och 1 siffra



Logga in – www.praktikplatsen.se

• Första gången du loggar in, eller om du inte varit inloggad på länge, 
uppmanas du att kontrollera e-post och telefonnummer
(i nästa bild visas hur du kontrollerar uppgifter om inte denna bild kommer upp)



Kontrollera dina kontaktuppgifter

• Klicka på pilen till höger om ditt namn och kontrollera dina uppgifter

• Klicka på ändra om du vill komplettera



Söka bland tillgängliga platser

• Sökbara platser listas i platsväljaren

• Du kan filtrera på t ex bransch eller kommun eller söka på fritext



Läs platsannonsen!

• Här står viktig information om vad
som gäller för respektive plats
• Arbetstider

• Arbetsuppgifter

• Information om företaget

• Speciella krav

• mm



Lägg till plats i ansökan

• Klicka på ”lägg till i ansökan”
• Du kan behöva godkänna att du tagit del av speciella krav



Sök så många platser som möjligt!

• Du kan ändra dina val fram till
sista ändringsdag

• ”Dra-och-släpp” för att ändra ordning

• Klicka på ”soptunnan” för att ta bort

• Välj nya platser

• Läs platsannons igen

• Se hur många som sökt samma plats

• Välj gärna minst 1 plats som inte så
många andra valt för att öka dina chanser
att få en plats som du vill ha



Besked om din praktikplats 

• Ca 3 veckor innan praktikstart

• Viktigt att du loggar in för att läsa
information

• Här hittar du t ex din kontaktperson
och hur du ska ta kontakt inför
praktiken



Efwa Lidén

• efwaliden@tibro.se

• Teams chatten Efwa Lidén

• 072-599 52 61

• Mitt rum 320

mailto:efwaliden@tibro.se

