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Elevens kontaktuppgifter
ELEV
Namn
Telefon
Postadress

Mailadress
Övrigt

NÄRMAST ANHÖRIG 1
Namn
Telefon
Postadress

Relation

NÄRMAST ANHÖRIG 2
Namn
Telefon
Postadress

Relation
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Företagets kontaktuppgifter
HANDLEDARE
Namn
Telefon
Mailadress

STÄLLFÖRETRÄDANDE HANDLEDARE
Namn
Telefon
Mailadress

CHEF
Namn
Telefon
Mailadress

SKYDDSOMBUD
Namn
Telefon
Mailadress

FACKLIG REPRESENTANT
Namn
Telefon
Mailadress
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Kontaktuppgifter – skola
ANSVARIG LÄRARE
Namn
Telefon
Mailadress

SKOLANS REKTOR
Namn
Telefon

Elevens avsiktsförklaring
Mailadress

Elevens avsiktsförklaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag ska följa överenskomna arbetstider.
Jag ska hålla snyggt och rent på min arbetsplats.
Jag ska vara aktsam om kundernas egendom.
Jag ska vara aktsam om företagets egendom.
Jag ska följa överenskomna arbetstider.
Jag ska bemöta kunderna på ett trevligt och positivt sätt.
Jag ska hålla snyggt och rent på min arbetsplats.
Jag ska följa handledarens instruktioner.
Jag ska vara aktsam om kundernas egendom.
Jag ska meddela frånvaro till handledare innan arbetspasset startar.
Jag ska vara aktsam om företagets egendom.
Jag ska använda skyddsutrustning enligt instruktionsanvisningar.
Jag ska bemöta kunderna på ett trevligt och positivt sätt.
Jag ska följa företagets klädselpolicy
Jag ska följa handledarens instruktioner.
Jag har tystnadsplikt vad gäller information som delges på arbetsplatsen
Jag ska meddela frånvaro till handledare innan arbetspasset startar.
Jag ska använda skyddsutrustning enligt instruktionsanvisningar.
Jag ska följa företagets klädselpolicy
Jag har tystnadsplikt vad gäller information som delges på arbetsplatsen

..................................................................................................................................................................
Ort och datum
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Ort och datum
Underskrift elev
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Underskrift elev
Namnförtydligande
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Avsiktsförklaring – skola
Skolan ska säkerställa följande dokument i företagets elevpärm innan APL påbörjas:
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter för elev, anhörig och skola.
Läsårsschema för APL.
Utbildningsplan:
o Elevens förkunskaper
o Utbildningsmål för period 1
Avsiktsförklaring för skola ska signeras av elevens lärare.
Avsiktsförklaring för elev ska signeras av elev

Skolan garanterar att elever som har praktik på plåtverkstad, lackeringsverkstad,
glasverkstad har genomfört utbildning för härdplast och har ett godkänt
tjänstbarhetsintyg för härdplast.
Skolan ska informera handledaren om eleven har funktionsnedsättningar och/eller
sjukdomar som man inte omedelbart ser eller om eleven har visat prov på
bristande omdöme som kan ha betydelse ur säkerhetssynpunkt.
Skolan ansvarar för att boka in ett planeringssamtal med handledare 1-3 veckor
innan elevens praktikstart. Vid detta möte ska en genomgång av förkunskaper
och utbildningsmål period 1 ske. Detta möte ska bokas med handledare fyra
veckor innan mötet äger rum.
Skolan ansvarar för att boka in ett uppföljningssamtal med handledare efter halva
praktiktiden. Vid detta möte ska en genomgång av förkunskaper och
utbildningsmål period 2 ske. Detta möte ska bokas med handledare fyra veckor
innan mötet äger rum.
Skolan ansvarar för att boka in ett bedömningssamtal med handledare i slutet
av praktiken. Detta möte ska bokas med handledare 4 veckor innan mötet äger
rum.
..................................................................................................................................................................
Ort och datum
..................................................................................................................................................................
Underskrift elevens lärare
..................................................................................................................................................................
Namnförtydligande
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Obligatoriska arbetskläder & skyddsutrustning
SERVICEVERKSTAD
Byxor utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd och
skyddsglasögon från skolan. Företaget tillhandahåller andningsmask och
skyddshandskar och ev. ytterligare utrustning.

PLÅTVERKSTAD
Byxor i ren bomull utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd,
skyddsglasögon från skolan. Företaget tillhandahåller andningsmask och
skyddshandskar och ev. ytterligare utrustning.

LACKERINGSVERKSTAD
Byxor i ren bomull utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd,
skyddsglasögon. Företaget tillhandahåller andningsmask skyddshandskar och ev
ytterligare utrustning.

BILDELAR / BUTIK
Byxor utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd och
skyddsglasögon.

LEVERANSVERKSTAD
Byxor utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd och
skyddsglasögon.

REKOND
Byxor utan vassa detaljer (pga repning av lack), skyddsskor, hörselskydd och
skyddsglasögon.
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Kvittens av arbetskläder
samt tag/passerkort
UTKVITTERAT
Artikel

Antal

Storlek

Åt er l ämnat – si gnat ur handl edar e

Tag / passerkort
T-shirt
Tröja

Jag har mottagit ovanstående och lovar att återlämna detta vid praktiktidens slut:

..................................................................................................................................................................
Ort och datum
..................................................................................................................................................................
Elevens underskrift
..................................................................................................................................................................
Namnförtydligande
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Introduktion med checklista
FÖRE INTRODUKTION AV ELEVEN
Aktivitet

Ansvarig

Avsätt tid för introduktion av elev

Handledare

Avsätt tid för genomgång av arbetsmiljöinformation

Ansvarig chef

Beställ elevkläder, t-shirt och tröja

Ansvarig chef

Beställ passerkort/tag till omklädningsrum

Ansvarig chef

Ordna skåp i omklädningsrum med lås

Ansvarig chef

Fyll i kontaktuppgifter för företaget

Ansvarig chef

Signatur Datum

INTRODUKTION ELEVENS FÖRSTA DAG
Aktivitet

Ansvarig

Ta emot eleven

Handledare

Rundvandring och presentation av personal & chef

Handledare

Brandskyddsutrustning, utrymningsrutin, återsamling

Handledare

Första hjälpen och ögondusch

Handledare

Utbilda eleven i fordonslyft

Handledare

Dela ut elevkläder, skåp, lås, tag/passerkort

Handledare

Gå igenom arbetskläder, skyddsutrustning,
risker, arbetsmiljöinformation och arbetsprocess
i elevhäftet

Ansvarig chef

Elev ska signera avsiktsförklaring

Handledare

Elev ska signera tillstånd för användande av lyftanordning

Handledare

Elev ska signera kvittens för arbetskläder
och passerkort/tag

Handledare

Gå igenom regler kring arbetstid, rast, mobil, rökning

Handledare

Signera ”Tillstånd för användande av lyftanordning”

Ansvarig chef
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Signatur Datum

Utbildning för körtillstånd
av fordonslyftar
Utsätt dig inte för en risk

Vid besiktning av fordonslyftar och kontroll av säkerhetsutrustningar är det lätt att
utsätta sig själv eller omgivningen för risker. Främst är det risk för skada till följd av
fall, klämskada och elektrisk ström. Kontrollera att fordonslyft är spärrad innan du
går under den. Alla ingrepp i den elektriska utrustningen ska i möjligaste mån
utföras i spänningslöst tillstånd.

Daglig tillsyn av lyft
Kontrollera följande punkter dagligen före användandet;
• Alla delar sitter som det ska och inget hänger löst.
• Synliga elkablar, vajrar, remmar, tryckluftsledningar samt skydd är oskadade.
• Att kontakter och brytare är intakta.
• Att lyftplattor är hela och ej oljeindränkta.
• Att lyften inte haronormala missljud samt att spärrar fungerar.
• Kontrollera om lyftens serviceindikator är tänd eller om lyften, enligt smörjschema,
är i behov av smörjning/service. Meddela chef att lyften är i behov av service.

OBS!

Om lyften är skadad använd den ej!
Meddela omedelbart arbetsledare/chef!
Försök ej att laga trasig lyft själv!

Fordonets vikt och placering på lyft
1. Det första att tänka på innan lyften används är om lyften har kapacitet för att lyfta
fordonets vikt. Tänk även på att en transportbil kan ha tung last. En skylt ska finnas
placerad på lyften nära kontrollpanelen som anger lyftens maxbelastning.
2. Placera sedan fordonet på lyften. Se till att fordonet står rakt.
3. Se till att fordonet är rätt balanserat i längdled. Tänk på om eventuella komponenter på bilen ska demonteras, tex växellåda eller motor. Detta kommer att påverka
bilens viktbalansering. På körbanelyftar är det viktigt att lyftens körbanor är justerade så att de passar för fordonets spårvidd.
4. Om det är en tvåpelarlyft så fäll ut armarna och placera dessa på säkra punkter
i karossen. Se till att lyftplattorna är jämt justerade så att vikten fördelas jämt på
alla de 4 lyftpunkterna. Plattorna ska belastas så nära centrum som möjligt så att
bilen inte riskerar att glida av lyften. Vissa bilmodeller kan behöva extra klossar eller
andra mellanlägg för att lyfta bilen säkert, se tillverkarens anvisning.
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När du lyfter bilen och när bilen är upphissad
1. Innan du börjar lyfta bilen måste du göra en bedömning att det är säkert att hissa upp bilen utan att riskera att någon del av bilen kan slå i hinder ovanför lyften,
tex rör, ventilationstrumma m.m. Säkerställ också att det finns tillräcklig höjd i
lokalen för att ha motorhuven öppen, takbox m.m
2. När du lyfter bilen var uppmärksam på onormala ljud som indikerar skador på
lyften eller att bilen håller på att glida av lyften.
3. Kör sedan upp lyften till knähöjd.
4. Skaka bilen för att försäkra dig om att bilen står stadigt på armarna.
5. Du kan nu tryggt köra upp lyften till önskat läge.
6. När bilen är upphissad, kontrollera att armar och lyftplattor är korrekt placerade
och armarnas spärrfunktioner är i låsläge. På körbanelyftar ska handbroms och
rullblockeringar användas.
7. Är lyften en lyft som är utrustad med mekaniska spärrar (saxlyft, körbanelyft) så
ska lyften vara nedsänkt i spärrläge innan arbete under fordonet påbörjas.

När du arbetar under fordonet och före nedsänkning
• Vid demontering av stora tunga komponenter såsom motorer, bakaxlar och karroseridelar, var då särskilt uppmärksam på hur fordonets balans på lyften
föränd-ras. Vissa bilmodeller kan kräva att de spänns fast med spännband mot
lyften för att hindra att fordonet tippar av lyften vid t.ex demontering av motor,
se tillverka-rens instruktionsanvisningar.
• När du arbetar under fordonet och använder dig av annan lyftanordning/domkraft så var uppmärksam så att du ej pressar upp fordonet så det lyfts upp från
luften och fordonet därmed riskerar att falla ner.
• Var observant när du arbetar under fordonet så att du ej slår huvudet i lyften
eller bilens underrede.
• Starta aldrig ett fordon på någon typ av lyft genom att stå bredvid bilen och luta
er in genom dörrrutan då detta är en stor säkerhetsrisk. Sitt i bilen så att ni har
full kontroll av fordonets manöverpedaler. Många olyckor och tillbud har
orsakats av att man har försökt starta bilen med växel i och stått utanför
fordonet.
• Säkerhetsställ att inga människor står framför eller bakom bilen när bil lyfts upp
och ner från lyft.
• Före nedsänkning av fordonet, säkerställ att inga personer eller utrustning finns i
lyftens arbetsområde som skulle kunna komma i vägen vid nedsänkning.
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Tillstånd för användande av
lyftanordning enligt AFS 2006:6
Undertecknad har tagit del av de riskbedömningar och säkerhetsföreskrifter samt
fått instruktioner gällande handhavandet av de billyftar av typ 2-pelare, 4-pelare,
saxlyftar samt motorlyftar som förekommer i vår verkstad.
Vid ev. nyinköp ska ansvarig chef ombesörja utbildning.

............................................................................................................................................................................................................................................................

Ort och datum

............................................................................................................................................................................................................................................................

Underskrift elev

............................................................................................................................................................................................................................................................

Namnförtydligande
Ovanstående elev erhåller härmed tillstånd enl AFS 2006:6 att använda de billyftar
och motorlyftar som förekommer på vår verkstad.

............................................................................................................................................................................................................................................................

Ort och datum

............................................................................................................................................................................................................................................................

Underskrift ansvarig chef

............................................................................................................................................................................................................................................................

Namnförtydligande
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Praktikschema
Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Vecka:

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Måndag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag

Fredag
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Serviceverkstad
Arbetsprocess för service och underhåll
Arbetsorder

Montera bilskydd

Inhämta reparationsanvisning
från tillverkaren

Gör riskbedömning, se även info om
risk/fara i reparationsanvisning

Använd personlig skyddsutrustning
enligt reparationsanvisning

Utför reparation
enligt reparationsanvisning

Kvalitetssäkra arbetet

Säkerställ att bilen är i samma skick
som vid mottagandet

Klarmarkera arbetsorder
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Serviceverkstad
Arbetsprocess för felsökning.
Identifiera kundens upplevda symptom på bilen
Normal egenskap, t.ex funktionsljud.
Ingen åtgärd!

Bekräftat fel

Läs ut diagnosdata

Felsök och identifiera orsak till felet

Inhämta reparationsanvisning
från tillverkaren

Gör riskbedömning, se även info om
risk/fara i reparationsanvisning

Använd personlig skyddsutrustning
enligt reparationsanvisning

Utför reparation
enligt reparationsanvisning

Radera ev. felkoder/adaption

Kvalitetssäkra reparation genom
funktionskontroll och/eller provkörning
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Arbetsmiljöinformation
– arbete i verkstaden
1. Vibrerande verktyg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmomenten ska vara så korta som möjligt.
Undvik armarna över axelhöjd när du använder vibrerande verktyg.
Undvik avkylning av hela kroppen och framför allt händerna, t ex våta
händer eller arbete utomhus.
Använd handskar som skydd mot kylan från verktyget.
Se till att verktyget har rätt kondition (inte vara slitet, trasigt eller i obalans).
Följ serviceråden och serva verktyget regelbundet.
Kontrollera att ljuddämparen sitter på plats och att returluften inte träffar
dina händer eller fingrar.
Nikotin från snus eller rökning förstärker vibrationers skadliga effekter.
Har du besvär i händerna rekommenderas en läkarundersökning var 3e år.
Kontakta din närmaste chef för tidsbokning.

2. Svetsning
•
•
•
•
•

•

Använd svetsglasögon (speedglas).
Använd punktsug så nära svetsarbetet som möjligt.
Titta inte på kompisens svetsarbete – för att undvika
svetsblänk.
Vid svetsblänk, kontakta företagshälsovården eller
ögonläkare.
Vid brännskada av huden, spola omedelbart med kallt vatten,
minst 30 minuter. Kontakta företagshälsovården eller sjukhus om
brännskadan är större än din handflata, om den sitter i ansiktet
eller över en led.
Använd handskar och svetsrock.
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3. Slipning/smärgling/kapning/borrning
•
•

Använd alltid skyddsglasögon.
Kontrollera alltid att anhållet på
smärgelmaskinen är rätt justerat och att
slipskivan är plan och ren.

4. Batteriladdning – stänk i ögonen
•
•
•
•

Ladda säkert!
Koppla aldrig kablarna på batteriet med laddaren
påslagen.
Vid stänk i ögonen spolas ögonen omedelbart
(ögondusch). Följ instruktionen på förpackningen.
Uppsök alltid ögonläkare om du fått stänk i ögonen.

5. Krockkuddar/airbag/bältessträckare
•
•
•

Börja aldrig ett arbete utan att du har teknisk
utbildning i att hantera krockkuddar/ airbag/
bältessträckare.
Följ noga säkerhetsdirektiv och instruktioner.
Använd alltid skyddsglasögon och handskar.

6. Induktionsvärmare
•
•
•

När induktionsvärmaren är aktiverad finns ett
magnetfält i omedelbar närhet av indikatorhuvudet.
Pulsgivare kan därför störas.
OBS! Pacemaker fungerar inte korrekt i närheten av
induktionsvärmare.
Tänk på att mobiltelefon och klocka kan påverkas.
- 17 -

7. Härdplaster
Härdplaster får endast hanteras av personer som fått
speciell utbildning i hantering av dessa kemikaler.
För att arbeta med härdplaster måste du ha genomgått
medicinsk undersökning.
Isocyanater är en grupp ämnen som ofta finns i härdplaster.
De kan framkalla allergiliknande reaktioner från luftvägarna, eksem och i värsta fall
orsaka svåra asmatiska andningsbesvär (s k isocyanatastma). Upptagning i kroppen sker genom andningen,
huden och våra slemhinnor i näsa och svalg, även genom
ögonvätskan.
Det gäller även vid svetsning av målade plåtdelar.
Använd alltid din personliga skyddsutrustning:

•
•
•
•

Skyddsglasögon vid risk för stänk.
Kolfiltermask vid sprutning av polyesterspackel.
Friskluftsmask i sprutboxen.
Skyddshandskar vid rutlimning
(handskmaterial enligt aktuella limmets säkerhetsdatablad).

8. Organiska lösningsmedel
(bensin, lacknafta, thinner,
etanol och diesel)
Lösningsmedel kommer in i kroppen
framför allt genom lungorna, men
också via huden.
Av hög lösningsmedelsexponering
blir du trött, yr och illamående.
Du kan också bli avtrubbad och
reaktionsförmågan försämras.
Den del av lösningsmedlet som via lungorna kommer ut i blodet samlas i kroppens
fettlager. I bl a hjärnan finns fettceller som förstörs av lösningsmedel och man kan
få bestående nerv- och hjärnskador om man utsätts för det regelbundet under
lång tid.
•

Vid blandning av färg och sprutlackering av bildetaljer ska du använda
dragskåp och övrig utsugningsanordning
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w

Vallentuna
gymnasium
högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Ekonomi
Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap · Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet
med NPF-anpassning
yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete · Fritid och hälsa
· Socialt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad · Mark och anläggning
Fordons- och transportprogrammet
Personbil · Lastbil och mobila maskiner
Transport och godshantering
Handels- och administrationsprogrammet
Handel och service
Naturbruksprogrammet
Djur · Lantbruk
introduktionsprogram
idrottsprofil
Fotboll · Ishockey · Innebandy
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Krisrutin hos företaget
Krissituation

Följ företagets ”Krisberedskap på arbetsplatsen”

Kontakta anhöriga och skola

Skolan anmäler till Arbetsmiljöverket

Elev anmäler ev. skada till
• Skolans försäkring
• Kammarkollegiets försäkring
• Försäkringskassa
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När det inte fungerar
Alla människor är olika och fungerar olika bra tillsammans. Om saker händer eller
det inte känns bra för handledare och/eller elev bör man hantera det så fort som
möjligt.
När samspelet mellan handledare och elev inte fungerar, ta ett möte i lugn och ro
och diskutera hur det kan bli bättre. Om det fortfarande inte fungerar för eleven
bör läraren kontakta ansvarig chef och diskutera hur man ska gå tillväga. Om
handledaren inte tycker att det fungerar så får handledaren meddela sin chef som
i sin tur kontaktar skolan för hur man går vidare.
Nedanstående rutin kan vara bra som riktlinje för hur man ska gå tillväga när
eleven inte följer reglerna i utbildningskontraktet.

Eleven följer inte reglerna i utbildningskontraktet

Handledaren tar ett kort samtal med elev om vilken/vilka regler
eleven behöver förbättra

Vid upprepade förseelser och allvarligare incidenter bör ansvarig chef samtala med
skola och elev

Vid utebliven förbättring hos eleven kommer elevens praktik att avslutas
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Lathund – innan start av apl-period

ELEVPLANERING
SKOLANS ANSVAR

▶ Skolan bokar in ett planeringsmöte med elev och handledare Skolan
ansvarar för att boka in ett planeringssamtal med handledare 1-3 veckor
innan elevens praktikstart. Vid detta möte ska en genomgång av
förkunskaper och utbildningsmål period 1 ske. Detta möte ska bokas med
handledare fyra veckor innan mötet äger rum.

FÖRBEREDELSE
SKOLANS ANSVAR

▶
▶
▶
▶
▶

FÖRBEREDELSE
CHEFENS ANSVAR

▶ Introduktion med checklista- före introduktion av elev
▶ Följ checklistan och utför de aktiviteter som chefen är ansvarig för

FÖRBEREDELSE
HANDLEDARENS
ANSVAR

Fyll i kontaktuppgifter för elev och skola
Fyll i läsårsschema och markera de dagar eleven är hos företaget
Säkerställ att eleven har arbetskläder och skyddsutrustning enligt krav från företaget
Fyll i elevens förkunskaper och utbildningsmål period 1
Signera avsiktsförklaring

▶ Introduktion med checklista – före introduktion av elev
▶ Avsätt tid för introduktion av elev
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Lathund – start av apl-period

INTRODUKTION
DAG 1
HANDLEDARE/CHEFS
ANSVAR

UPPFÖLJNING
SKOLANS ANSVAR

BEDÖMNING
SKOLANS ANSVAR

UTVÄRDERING

▶ Introduktion med checklista
▶ Följ checklistan och utför de aktiviteter som handledare och chef är ansvarig för

▶ Skolan ansvarar för att boka in ett uppföljningssamtal med handledare efter
halva praktiktiden. Vid detta möte ska en genomgång av förkunskaper och
utbildningsmål period 2 ske. Detta möte ska bokas med handledare fyra veckor
innan mötet äger rum.

▶ Skolan ansvarar för att boka in ett bedömningssamtal med handledare i slutet av
praktiken. Detta möte ska bokas med handledare 4 veckor innan mötet äger rum.

▶ Verkstadschef, handledare, elev och skola utvärderar företagets
elevprogram efter elevens apl-period
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Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Information
En olycksfallsskada ar en kroppsskada, som drabbar den forsakrade ofrivilligt, genom en plotslig yttre
handelse. Forsakringen lamnar ersattning for nodvandiga och skaliga kostnader for lakarvard, lakemedel,
behandling och hjalpmedel for att laka skadan. 

Vilka omfattas av 
forsakringen?

Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper som ar inskrivna i kommunal vard, omsorg och verksamheter hos de kommuner
som ar forsakrade hos SRF omfattas av forsakringen. Omfattningen kan variera mellan
forsakrade grupper.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vad ingar inte i forsakringen?

Nedan beskriver vi nagra exempel pa vad som inte omfattas av forsakringen, se det fullstandiga forsakringsvillkoret for mer information. 
Smitta av bakterier, virus eller annat smittamne

✓
✓

Vad ingar i 
forsakringen?

Sveda och varkersattning
Rehabilitering
Tandskadekostnader
Ovriga kostnader
Hjalpmedel 
Medicinsk invaliditet
Lyte och men
Arr 
Dodsfallsersattning
Krisbehandling
Ersattning for sjukhusvard for
personer upp till 20 ars alder 

Var galler forsakringen

Forsakringen galler i Sverige. Forsakringen galler aven vid vistelse i annat
land i langst 60 dagar vid verksamhet
anordnad av kommunen (skolresa/
praktik m m). Kostnader till foljd av
olycksfall utanfor Sverige ska ersattas av
separat reseforsakring eller reseforsakring ingaende i hemforsakring.

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
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Aktivt deltagande i slagsmal
Direkt samband med deltagande i foljande:
ǦMotorcross, speedway & motorlopp av varje slag
ǦDykning med tuber
ǦBergsbestigning och rappellering
ǦFallskarmshoppning
ǦBungyhoppning
ǦDrakflygning, konstflygning och liknande
ǦHastkapplopning pa bana
ǦUtovande av sporter/aktiviteter som kan jamstallas med ovanstaende

Korning med motorcykel, scooter el moped utan
fastspand & godkand hjalm

Smitta eller forgiftning genom mat eller dryck eller
overkanslighetsreaktion

Ingrepp, behandling eller undersokning (skada vid
medicinsk behandling) eller genom anvandning av
lakemedel. 

Forslitning, overbelastning eller overanstrangning

Tuggning eller bitning

Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som
olycksfallsskada ar exempelvis ryggskott, diskbrack och muskelbristning. 

Forlossningsskador

Att handelsen har pa ett avgorande satt orsakats
av att den forsakrade var paverkad av berusningsmedel, somnmedel, narkotiska preparat 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Finns det nagra begransningar
av vad forsakringen tacker?

Det finns nagra situationer nar forsakringen inte
galler alls eller med begransad omfattning, har ar
nagra exempel. 
✓
✓

✓

✓

✓

Forsakringen galler inte for sjukdom eller
kropps fel 
Kostnader utanfor Norden Ǧ de kan eventuellt i stallet tackas av hemforsakringen eller
reseforsakringen. 
Om skadan intraffar under krig, krigsliknande handelser, terrorhandling, revolution,
inbordeskrig, uppror eller atomkarnreaktion. 
Force majeure: Om en utredning av ett forsakringsfall eller utbetalning av ett forsakringsbelopp blir forsenat pa grund av force
majeure, det vill saga en handelse som ligger
utanfor SRF:s kontroll, kan inte SRF hallas
ansvarig for forseningen. Detta givet att vi
har gjort vad som skaligen kan begaras for
att begransa de skador som kan uppkomma.
Exempel pa sadana force majeureǦhandelser
ar andrad lagstiftning, myndighetsatgard,
krig, krigsliknande handelser, terrorhandling, naturkatastrof, brand, strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan liknande omstandighet. 
Betraffande strejk, blockad, bojkott och lockout galler ovanstaende aven om det ar SRF
som ar foremal for eller vidtar sadan konfliktatgard



Hur anmaler jag 
en skada?

SRF har en skadeanmalan online pa
var hemsida for att enkelt och smidigt kunna anmala en skada dygnet
runt

www.srfab.net

Vilka ar mina 
skyldigheter?

Du maste lamna riktiga och fullstandiga uppgifter till oss, annars
riskerar du att sta helt eller delvis
utan forsakringsskydd eller att vi
ar fria fran ansvar vid skada enligt
bestammelserna i forsakringsavtalslagen och allmansvensk lag i
ovrigt. 

Hantering av 
personuppgifter

Information om hur SRF hanterar
personuppgifter 
finns pa var hemsida

www.srfab.net
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Fordons- och transportprogrammet

Uppföljningsmatris
Elev:______________________________________Klass:_____________
Grupp 1: Service och underhåll
Självskattning

Uppföljning

Prioområde

Uppföljning

Prioområde

Servicebedömningar
Kupéfilter byte
Bromsvätska byte
Kamrem byte
Bränslefilter
Luftfilter byte
Tändstift byte
Mjukvara nedladdning

Grupp 2: Motor och kringutrustning
Självskattning

Kylsystem reparation
Smörjsystem reparation
Bränsle/
tändsystem reparation
Insugning/
avgassystem reparation
Motor reparation
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Grupp 3: Elsystem
Självskattning

Uppföljning

Prioområde

Uppföljning

Prioområde

Strömförsörjningssystem
felsökning reparation
Belysningssystem
felsökning reparation
Signal/varningssystem
felsökning reparation
Startsystem
felsökning reparation
Stöldskyddssystem
felsökning reparation
Multimediasystem
Konnektivitetssystem

Grupp 4: Kraftöverföring
Självskattning

Manuell växellåda
felsökning reparation
Automatlåda
felsökning reparation
Drivaxlar
felsökning reparation
Fyrhjulsdrift
felsökning reparation
Bakaxel
felsökning reparation

- 31 -

Grupp 5: Broms
Självskattning

Uppföljning

Prioområde

Uppföljning

Prioområde

Fotbromssystem
felsökning reparation
Parkeringsbromssystem
felsökning reparation
ABS-system
felsökning reparation
Antispinn/sladdsystem
felsökning reparation

Grupp 6: Hjulupphängning och fjädring
Självskattning

Framhjulsupphängning/nav
felsökning reparation
Bakhjulsupphängning/nav
felsökning reparation
Luftfjädring
felsökning reparation
Styrning
felsökning reparation
Hjulinställning
Hjulskifte
Däckmontering
Balansering
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Grupp 7: Kaross och inredning
Självskattning

Vindruta byte
Vindruta lagning
Inredningsdetaljer/
paneler de/mo
Exteriöra detaljer de/mo
SRS-system
felsökning reparation
Klimatanläggning/
parkeringsvärmare
felsökning reparation
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Uppföljning

Prioområde

Mina viktiga telefonnummer:

Möten att passa:

Anteckningar:
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Anteckningar:
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NU ÄR DET DAGS FÖR APL!
I din hand håller du din egen handbok
som kommer att följa med dig under
dina år på utbildningen.
Lite om Vallentuna gymnasium
Vallentuna gymnasium ligger i centrala
Vallentuna ett par mil norr om Stockholm. På Vallentuna gymnasium går det
c:a 350 elever.
På Vallentuna gymnasium kan du välja
mellan högskoleförberedande program
och yrkesprogram. Samtliga program
innehåller gymnasiegemensamma
ämnen som alla elever läser.
Vi erbjuder våra elever följande program: Ekonomiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Samhällsprogrammet, Samhällsprogrammet med
NPF- inriktning, Fordons- och transportprogrammet, Naturbruksprogrammet,
Språkintroduktionsprogrammet och Introduktionsprogrammet.
På Fordon- och transportprogrammet erbjuder vi praktik (APL) i åk 2 samt praktik i åk 3.
Din framtid
Du som har tagit yrkesexamen från fordons- och transportprogrammet har mycket goda
möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Lönerna är relativt höga och det råder stor
brist på både personbils- och lastbilsmekaniker.
Vallentuna gymnasium har ett väl utvecklat samarbete med Volvo och Scania, tillgång till
branschens egna dataprogram och möjligheter till att meka även med lastbilar. En stor del
av våra elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats direkt efter avslutade studier.
Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnor i fordonsbranschen för att få en bättre balans.
Varför har vi APL?
Stor del av ditt fortsatta yrkesliv bygger på all erfarenhet du får under APL.
Våra elever blir rustade för framtiden och får prova hur det känns att vara ute i arbetslivet.
Elevprogram som avser att följa för en trygg och säker utbildning på företaget.
Vi på Vallentuna gymnasium strävar efter utbildade handledare för våra elever, detta för att
eleverna ska få uppleva en så bra praktik som möjligt.
Till företagarna
Vi vill härmed visa stor tacksamhet mot alla de företag som ställer upp och på bästa sätt
guidar och handleder våra elever. Det är väldigt värdefullt för deras fortsatta lärande
och utveckling.

Glöm inte att varje dag logga in på din APL-plats, så
att din lärare vet att du är där. Använd QR-koden, eller
epostadressen joakim.asberg@vallentuna.se
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