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Praktikplatsen.se

Hur funkar det?



Innehåll
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• Vad är praktikplatsen.se?
• Process
• Hur funkar det?



Vad är praktikplatsen.se?

• Skolpersonal
• Elever/Studenter
• Arbetsplatser
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Administrativt verktyg för hantering av praktikplatser

Syfte att underlätta och få bra överblick
Ge eleverna bredare utbud och valmöjligheter



Varför praktikplatsen.se?
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• Skapa jämlikhet – praktik på lika villkor – trygghet 

• Enkel tillgång – Skaraborg som gemensam arbetsmarknad

• Underlätta administration – kvalitetssäkring

• Tydligare kontaktytor



Fördelar för Arbetsgivare

5

• Marknadsföra sig för framtidens arbetskraft
• Platsannons som beskriver verksamheten samt förmedlar 

viktig information till eleven

• Enklare planering
• God framförhållning och överblick
• Mindre ”knack på dörren”

• Tydligt informationsflöde
• Kommunikation via mail
• Processtyrt flöde

• Kostnadsfritt!



Process
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Platsbehov

Erbjuda 
plats

Påminnelse

Elever söker

Besked

Praktik

Förfrågan skickas 2 ggr/år

3 veckor
innan praktikstart

(Digitalt praktikomdöme för 
PRAO-elever)

6 veckor innan 
praktikstart

Antal elever
som ska ut på praktik

3 veckor
Innan elever söker



Erbjuda plats
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Mail skickas företaget 2 ggr/år –
till platsansvarig

Enkelt att logga in och erbjuda
Supporten kan alltid hjälpa till vid behov

Direktlänk till inloggningssidan:
https://praktikplatsen.se



Inloggning
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Inloggning med
mailadress och lösenord

Företaget styr vilka användare 
man vill ha och har möjlighet att 
ändra behörigheter



Platsannonsen är ”hjärtat”
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Erbjuda plats
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Erbjuda plats
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Platsannons ur elevens perspektiv
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Besked
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Mail skickas ca 3 veckor innan praktikstart
till platsansvarig och kontaktperson

Information från skolan - text och ev
bifogade filer
(skolan styr sin egen information)

Kontaktuppgifter till elev och skola



Elevens besked
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Eleven får besked samtidigt som 
företaget

Här syns:
Välkomstmeddelande
Platsannonsens information
Kontaktuppgifter till företaget



Så här kan ni anmäla er!
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• Webbformulär:
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktikplatsen/arbetsgivare/anmalan-praktikplatsen-APL/

• PDF-blankett:
https://skaraborg.praktikplatsen.se/Admin/Attachment/GetAttachment/54fbfb39-ac81-417e-ac91-
50f8e59869da/cc493422-ae29-4f6c-a862-
4b2f2e8436fb/636530904508855783?__page=0&__orderbycolumn=&__orderbydescending=True

• Mail till support:
praktiksupport@skaraborg.se

• Kontakta APL-samordnare på aktuellt Gymnasieprogram


