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Praktikplatsen.se

Hur funkar det?



Vad är praktikplatsen.se?

• Elever
• Skolpersonal
• Arbetsplatser

Webbaserat praktiksamordningsverktyg för:

Används för olika skolformer:

• Grundskola
• Gymnasiet/vuxenutbildning
• Yrkeshögskola
• Osv…



Varför praktikplatsen.se?

• Jämlikhet – praktik på lika villkor

• Bättre kommunal och regional översikt

• Kvalitetssäkrad och enkel tillgång

• Tydliga kontaktytor

• Enhetligt informationsflöde



Fördelar för Arbetsgivare

• Möjlighet att marknadsföra sig – platsannons

• Tydligt informationsflöde

• Tydliga kontaktytor

• Framförhållning

• Enkelt

• Kostnadsfritt



Fördelar för Eleverna

• Sökning på lika villkor

• Inte beroende av att ha egna kontakter

• Tillgång till ett stort utbud av platser

• Tydlig information

• Skapar trygghet!



Registrering

Första steget är att vi hjälper er att bli registrerade 
som verksamhet i praktikplatsen.se

Vi behöver få in en del uppgifter som underlag

Fyll i anmälningsformulär på: 
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktik/
arbetsgivare/
Ni kan också kontakta oss på:
praktiksupport@skaraborg.se



Process
• Inför varje termin får ni förfrågan om att erbjuda platser

• Ni kan själva logga in på praktikplatsen.se och ange era 
platserbjudanden samt redigera er platsannons vid behov

• Eleverna kan läsa er platsannons och önska att få göra sin 
praktik hos er

• Skolan slutför bokning och ni får besked med detaljerad 
information inför praktikstart

• Om ni tar emot prao-elever får ni fylla i
digitalt praktikintyg efter avslutad praktik



Process

Platsbehov

Erbjud plats

Elever 
söker/skolan 

bokar

Besked

Genomförande

Praktikintyg

(PRAO)

Förfrågan om att erbjuda platser 
skickas till ut 2 ggr/år – inför 
kommande termin

3 veckor innan praktikstart 
skickas besked ut med 
uppgifter om vilken elev 
som kommer

I slutet av praktikperioden 
kommer länk till enkelt 
praktikintyg

Skolan går igenom och 
godkänner bokningarna

Skolan anger hur många 
elever som behöver 
praktikplats

Ta emot och handleda 
eleven.

Eleverna söker och 
lägger in önskemål 
ca 6 veckor innan 
praktikstart.



Dags att erbjuda plats

Ni får förfrågan via mail när det är dags att 
erbjuda platser för nästa termin

I mailet står viktig information att ta del av 

Direktlänk till inloggnings finns i mailet -
grön knapp längst ner

Logga in på 
www.praktikplatsen.se

Inloggning görs med mailadress och lösenord



Lägga till platser

Efter inloggning – klicka på ”Erbjud platser”

Du lotsas då vidare till en lista med 
praktikperioder



Lägga till platser

Här kan du vid behov
”Redigera platsannons”

Du kan där ändra texter, hantera 
kontaktpersoner, handledare osv

Här väljer du vilken/vilka 
perioder du vill erbjuda plats på

Du kan även se vilken/vilka skolor 
som ha behov respektive period 
genom att klicka på
”Alla beställningar”



Lägga till platser

Klicka på orange pil i högra hörnet på perioden för att kunna lägga till plats

Fyll i antal, välj kontaktperson, klicka på ”Erbjud platser”
Vid behov kan du även gå in här och ändra/ta bort platser



Lägga till platser

Klicka på loggan – ”praktikplatsen.se” när du är klar

Du lotsas då tillbaka till startsidan och här visas nu en översikt över de perioder du erbjudit plats till

”Bokningsbesked” är den tidpunkt då du kommer få information om bokade elever samt då även få 
viktig information från skolan med kontaktuppgifter mm



Eleverna får söka bland alla erbjudna platser och lägga in önskemål

Portalen som eleverna använder påminner mycket om platsbanken, och här är det viktigt att ni 
formulerat er platsannons på ett ”säljande” sätt för att locka eleverna att välja just er

Elever önskar platser



Platsannons ur elevens perspektiv

15

Det finns stora möjligheter att utforma platsannonsen utefter era behov

Ju tydligare och mer välbeskriven platsen är, desto lättare för eleven att ta till sig informationen och 
känna sig trygg i sina val.



Besked om bokningar

Besked om bokningar meddelas ca 3 veckor innan praktikstart

Både ni som erbjuder plats och eleverna får beskeden på samma gång.
Ni får här kontaktuppgifter till elev och skola samt annan information som skolan vill förmedla inför 
praktiken.
Eleverna får utöver information från platsannonsen även den ”Välkomst-text” som ni angivit och 
kontaktuppgifter till er.



Fylla i praktikintyg (prao)
Uppmaning att fylla i digitalt praktikintyg
skickas ut till dig som tar emot prao-elever

Klicka bara på länken direkt i mailet
och fyll i närvaro samt ett omdöme.

Skolan hanterar sedan intyget och
skriver ut detoch lämnar till eleven,
t ex i samband med skolavslutningen.


