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Praktikplatsen.se

Vad, varför, hur?



Vad är praktikplatsen.se?

• Elever
• Studenter
• Utbildningsanordnare

• Skolpersonal
• Arbetssökande
• Arbetsplatser

Webbaserat praktiksamordningsverktyg för:



Varför praktikplatsen.se?

• Bättre regional och kommunal översikt
• Kvalitetssäkrad och enkel tillgång
• Skapar jämlikhet – praktik på lika villkor
• Tydligare kontaktytor för skola och arbetsliv



Fördelar för Arbetsgivare

• Möjlighet att marknadsföra arbetsplatsen för 
framtidens arbetskraft

• Platsannons som beskriver verksamheten i text och 
bild

• Tydligt informationsflöde
• Meddelande om aktuella perioder att erbjuda till
• Meddelande om elevbokningar

• Även om man ej fått placering
• Tydliga kontaktytor mellan skola och arbetsliv
• Möjlighet att styra över vilka perioder ni tar emot elev
• Kostnadsfritt!



Fördelar för Skolpersonal

• Tydlig överblick över tillgången på platser
• Enklare att planera
• Enklare hantering av elevsök
• Tydlig överblick av sökprocessen

• Kan följa hur eleverna söker
• Enklare informationsflöde
• Tydlig och enhetlig information

• Både till elever och till verksamheter som får 
elever placerade



Fördelar för Eleverna

• Tillgång till ett stort utbud av platser att söka
• Inte beroende av att ha egna kontakter för att få en 

plats
• Sökning på lika villkor
• Tydlig information om platserna
• Lätt att hitta platser inom olika branscher (prao)
• Tydlig information under sökprocessen
• Tydlig information om platsen man tilldelas
• Skapar trygghet!



Platsbehov

definieras

Erbjud plats

Elever önskar

Skolan bokar

Besked

Genomförande

Praktikintyg
(prao)

Förfrågan om att erbjuda 
platser inför nästa termin

3 veckor innan praktikstart 
Information om elev
Information från skolan

Skolan går igenom och 
godkänner bokningarna

Antal elever
Vilka veckor

Eleverna lägger in 
önskemål

Närvaro och omdöme fylls enkelt 
i via en länk

Ta emot och handleda elev

Process



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet

Enhet(er)

Platsannons(er)

Operatör Tekniker

Ekonom Kommunikatör

Logistiker Truckförare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktur arbetsplatser



”Motorn i maskineriet”

Från denna styrs/kopplas:

• Inriktning

• Förfrågan

• Erbjudande

• Information

• Bokning

Platsannonsen


