
Förutsättningar för en bra PRAO-period är ...

 att alla inblandade elev, lärare, skolledare, handledare och övriga i företaget är informerade  

om syftet med PRAO-perioden,

 att praktiken i företaget är förankrad i företagsledningen,

 att aktiviteter och konkreta arbetsuppgifter är planerade,

 att handledaren har fått information för uppgiften, ex. Handledarguiden

 att redovisning av erfarenheterna ingår i praktikperioden.

Skolan ansvar för:

 Försäkring och mat. Kom överens om praktisk lösning av matfrågan i förväg.

Företaget ansvar för:

 Att följa reglerna för minderåriga på en arbetsplats, se Handledarguiden.

 Skyddskläder och skyddsutrustning om så erfordras.

 Ingen ersättning utgår för skyddskläder. Eleven bör informeras om lämplig klädsel.

Gemensamt ansvar:

 Representanter för skola och företag bör träffas för att utbyta frågor och klarlägga 

sina roller innan PRAO-perioden startar.

Övrigt:

 Eleven ska inte ha ersättning för eventuellt deltagande i arbetet.

 Ingen handledarersättning utgår till företaget.

Goda råd från en plåtslagare:

 Se till att eleven kommer ut på ett lagom stort jobb eller service.

 Få in eleven i gruppen så snabbt det går.

 För mycket teori blir bara tråkigt. Plåtslageri är praktiskt.

 Sälj in de bästa och roligaste delarna av yrket.

PRAO i Plåtslageribranschen

Förutsättningar



1 veckas PRAO i Plåtslageriföretag

Genomförande

Företaget - personalen – verksamheten

 Vilka personer finns på arbetsplatsen, vad har dom för roller

 Visa runt – kontor, omklädning, fikarum, verkstad, förråd

 Informera om den huvudsakliga verksamhetsinriktningen

 Hur ser framtiden ut, utvecklingen i branschen – yrket

 Beskriv vad som är bra med plåtslagerijobbet

 Berätta att respekt för höjder är viktigt, men även att det är en fin upplevelse

 Se även del 1 av introduktionen i Handledarguiden

Delta i arbetet på företaget och på en arbetsplats

Förmiddag

 Gårdagen, tillbakablick – funderingar – frågor

 Sätt igång med praktiskt arbete, tillsammans

 Var tydlig med säkerhet, visa vilka maskiner eleven får eller inte får använda

 Tillverka t.ex. en rörstos eller en detalj som behövs på en arbetsplats samtidigt  

med att de maskiner och verktyg som används demonstreras

Eftermiddag

 På väg till arbetsplatsen: Berätta om hur den tillverkade detaljen ska användas

 Informera om taksäkerhet samt tillträdes- och skyddsanordningar för tak

 Visa var och hur man fäster och använder säkerhetslina, stödbälte och sele

 Infoga, tillsammans med eleven, den tillverkade detaljen i beklädnaden

 Uppmärksamma eleven på varför man väljer olika arbetsmetoder

 Uppmärksamma eleven på hur takets utformning styr arbetet

 Berätta hur det fortsatta arbetet planeras

 Ta mått och vinklar för tillverkning av fler detaljer i verkstaden

 Diskutera dagens arbete på vägen tillbaka till företaget/verkstaden

 Dag 1  

 Dag 2  
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Genomförande

Delta i arbetet på företaget & arbetsplatsen

Förmiddag 

 Gårdagen, tillbakablick – funderingar – frågor

 Tillverka detaljerna som måttades upp föregående dag, kom ihåg 

att alltid demonstrera nya maskiner och de verktyg som används

 Var tydlig med säkerhet när maskiner ska användas

 Stå bredvid och övervaka när eleven ska arbeta med maskinerna

Eftermiddag

 Infoga de tillverkade detaljen i beklädnaden

 Berätta i vilken ordning plåtar monterats – och varför

 Ta mått på fler detaljer för att tillverka på verkstaden

 Uppmärksamma olika hinder, lösningar och falstyper

 Prata om olika plåtmaterial och användningsområden

 Diskutera dagens arbete på väg tillbaka till företaget/verkstaden

På företaget i verkstaden eller på arbetsplatsen

 Handledaren och eleven kan fortsätta att arbeta enligt dag 1–3.

 Alternativt kan eleven vara kvar och arbeta med tillverkning av detaljer  

i verkstaden.

 Eleven kan även tillverka något eget att ta med hem.

 Exempel på detaljer att tillverka finns på youtube.com/bliplatslagare.

 Dag 3  

 Dag 4–5  



Ringvägen 100E, 9tr, 118 60 Stockholm

Telefon: 08-556 06 280

E-post: hej@platventbyran.se | Webb: platventbyran.se

Presenter/Aktiviteter

 T-shirt eller annat med företagets logga

 Under 2023 kommer profilprodukter att finnas 

tillgängliga för beställning på platventbyran.se

Bjuda klassen/kompisar till  
företaget – arbetsplatsen

Erbjud eleven att arrangera ett studiebesök  

på företaget om det finns intresse och är möjligt.

Feriejobb

Om eleven verkar intresserad och har  

fallenhet för yrket kan man diskutera  

feriejobb.

Handledarguiden finns att beställa  
från Plåt & Ventbyrån

Tel: 08-556 06 280

Går även att laddas hem som PDF  

på platventbyran.se
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Utvärdering

 Under dag fem bör handledaren och eleven prata om veckan som gått

 Har eleven fått underlag från skolan för en rapport eller utvärdering av veckan?

 Titta på den tillsammans och komplettera med det som är speciellt för plåtslageri

 Ta hjälp av tidkortet för att blicka tillbaka på veckan som gått

Om det saknas frågeunderlag från skolan, kan följande frågeställningar användas:

 Vilka förväntningar hade eleven inför PRAO-veckan?

 Vilka frågor hade eleven före denna vecka?

 Vilka frågor har besvarats, vilka nya frågor har uppstått?

 Vilken erfarenhet, vilket intryck är störst?

 Vad var roligast att göra?

 Kommer eleven att rekommendera en kompis att prova plåtslageri?

 Utvärdera negativa erfarenheter

 Utvärdera positiva erfarenheter

 Dag 5  


