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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
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• 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

16

Eleven får besked samtidigt som 
företaget

Här syns:
Välkomstmeddelande
Platsannonsens information
Kontaktuppgifter till företaget



Mail – Fylla i praktikintyg
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Efter praktikperioden uppmanas företaget 
via mail att fylla i ett praktikintyg för eleven

Detta intyg är viktigt för eleven och är i 
många fall första delen i elevens CV

I mailet finns en knapp med en direktlänk till 
intyget på praktikplatsen.se – man behöver 
alltså inte logga in i verktyget för att kunna 
fylla i detta 



Praktikintyg
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När man klickat på länken kommer 
man direkt in i verktyget och kan 
där fylla i intyget

Närvaro och omdöme kan anges 
och sedan skickas in



Praktikintyg
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Skolan skriver ut intyget 
som lämnas till eleven –
oftast tillsammans med 
betyget



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

• PDF-blankett:
https://skaraborg.praktikplatsen.se/Admin/Attachment/GetAttachment/d71dfa85-c214-469d-b133-
d6432e318439/e879116a-ffdf-425e-8531-
2292a39eb029/636530904508855783?__page=0&__orderbycolumn=&__orderbydescending=True

• Mail till support:
praktiksupport@skaraborg.se

• Kontakta Studie/yrkesvägledare på aktuell Grundskola


