
Arbetsuppgifter 

 

Elevens arbete ska ske under ledning av en särskild utsedd instruktör (handledare) som väl 

ska känna till arbetet och dess risker. Elever får genomföra riskfyllda arbetsuppgifter om 

uppgiften ingår i yrkesutbildningen och finns med i kursplanen.  

 

Arbetstider 

 

Arbetsplatsens/handledarens arbetstider gäller.  

 

Arbetsgivarens ansvar 

 

Arbetsmiljöansvar för eleven har den som driver verksamheten hos utföraren (arbetsgivaren). 

Det innebär att utförare som tar emot elever ska se till att: 

 

 eleven omfattas av de arbetsmiljöåtgärder som arbetet kräver 

 

 eleven får introduktion och handledning  

 

  handledare är utsedd i god tid  

 

  handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag och att eleven arbetar under 

ledning och tillsyn av en lämplig person. (Handledaren ska vara utbildad 

undersköterska eller ha motsvarande utbildning) 

 

 handledaren har tillräckligt med tid att fullgöra uppdraget, i annat fall bör en 

handledare till utses. 

 

 tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras omedelbart till skolans 

kontaktperson och till arbetsmiljöverket 

 

 

 elevens handledare kontaktar omedelbart skolans kontaktperson om eleven missköter 

sig på ett sådant sätt att eleven inte följer arbetsplatsens rutiner eller andra regler. 

 

 vid frånvaro ska elevens handledare kontakta skolans kontaktperson om eleven är sjuk 

mer än en vecka eller sjuk vid fler än fyra tillfällen under en månad och om elev är 

borta från arbetsplatsen utan giltiga skäl. . Om eleven ej fyllt 18 år ska skolan 

kontaktas omedelbart då skolan har skyldighet att informera vårdnadshavare om 

frånvaro. 

 

 

Skolans ansvar 

 

 Innan eleven börjar sin arbetsplatsförlagda utbildning informerar skolan eleven om de 

lagar och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet för arbetsplatsen 

 

  Skolans ansvarsförsäkring avser elev som tillhör grund- eller gymnasieskola och 

gäller under tid då denne - i enlighet med gällande läroplan eller annars på skolans 

initiativ - vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning. 



 

 

 Skolan informerar handledaren om eleven har funktionsnedsättningar. Arbetsgivaren 

anpassar i sådant fall sitt arbetsmiljöarbete till elevens behov. 

 

 Skolan utser kontaktlärare, eleven meddelas om aktuell lärare innan påbörjad APL. 

 

 


