
Sektor Bildning

Introduktionsplan för praktikant - checklista

Praktikant:

Mobil/e-post:

Introduktionsansvarig:

Startdag:

Innan praktikanten börjar:

Moment1
Datum Kommentar Ansvarig

1 I kolumnen till vänster ser du förslag på introduktionsmoment. Använd de du tycker fungerar på din arbetsplats. I de

tomma fälten kan du själv fylla på det som är specifikt för din arbetsplats/organisation. Du som handledare är troligen den

som är introduktionsansvarig men behöver inte ansvara för introduktionens alla moment.

Kontaktpersoner och

ev. reserver

Sammanställ 

introduktionsplan

Skicka välkomstbrev

eller e-post

Förbered det

praktiska på arbets-

platsen, som t ex 

namnskylt, skåp, 

arbetskläder etc.

Informera

medarbetare



Sektor Bildning

När praktikanten börjar: 
Moment Datum Kommentar Ansvarig

Ta emot och väl-komna 

(bjud på fika)

Gå igenom upplägget

för de närmaste

dagarna

Presentation av 

kollegor, rundvandring

Rutiner (arbetstider,

raster, lås & larm,

intranät, klädsel, kon-

taktuppgifter, sjuk-

anmälan etc.)

Upplägg för 

praktikperioden

Arbetskultur, regler,

och förhållningssätt

Tystnadsplikt/

sekretess

Förväntingar; 

praktikantens och

handledarens

Information om 

organisation, upp-

drag/verksamhet och

arbetsuppgifter

Säkerhet: Risker i 

arbetet, olycks- och 

tillbudsregeler



Sektor Bildning

När praktikanten börjar: 

Moment Datum Kommentar Ansvarig

Göra muntlig och/eller 

skriftlig utvärdering

Skriva intyg och diplom

Samlas till gemensam 

fika för avtackning
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