
Samverkande organisationer i SYN Skogsbrukets yrkesnämnd: Gröna arbetsgivare, 
GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna och SE Skogsentreprenörerna.

Skogsbrukets Yrkesnämnd SYN, Storgatan 19, Box 55525, 102 04 STOCKHOLM, Tel. 08–762 72 38

Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens 
och för förbättrad arbetsmiljö inom skogsbruket. SYN ska bidra till samverkan mellan närings-
liv och skola för att ge utbildningar inom skog goda förutsättningar att utbilda elever som är 
attraktiva för branschen.

Arbetsplatsförlagtlärande (APL) är ett mycket viktigt moment i skogsutbildningen och för att 
underlätta kommunikation och dokumentation mellan skola, elev och praktikvärd har SYN 
tagit fram nedanstående rekommendationer och dokument/mallar som rör APL. 

1. Avtal mellan skola och det företag som är praktikvärd tecknas årsvis så att inte nytt
avtal behöver tecknas för varje praktikperiod.

2. Praktikvärd ska ha tillräckliga kunskaper för sin handledarroll och därför ha genomgått
SYN:s handledarutbildning eller motsvarande.

3. Det är viktigt att skolan gör en bedömning av elevens samlade förmåga och kompetens
för att avgöra om eleven är lämplig för praktik utanför skolan.

4. Överenskommelse för specifik elevs APL träffas minst två veckor i förväg för att möjlig-
göra god planering för praktikvärden. För att genomföra detta krävs att skolan stöttar
eleven och följer upp att kontakter tagits med potentiella praktikvärdar.

5. Praktikvärden ska ges tillgång till dokumentation senast två veckor före praktikperiodens
start. Rekommenderade mallar för till exempel ICE och elevens genomförda kursmoment
finns att hämta på SLAs webbplats, www.sla-arbetsgivarna.org.

6. Skolan ansvarar för att eleven har rätt personlig skyddsutrustning och lämplig klädsel
med vid APL-perioden.

7. Skolan informerar eleven om förhållningsregler m m inför praktikperioden enligt mall
Information till elev.

8. Uppföljning av praktikvärden och praktiken är viktig och sker i första hand genom att
skolan besöker eleven under pågående praktikperiod.

I programråden sker samverkan mellan skola och näringsliv bland annat kring att hitta praktik-
värdar och övningsobjekt samt att hantera det praktikstöd som SLA erbjuder. Handledarutbild-
ning erbjuds som en del i SYN:s kursutbud www.syn-kurser.se.

Rekommendationer till naturbruksgymnasier 
kring APL

http://www.sla-arbetsgivarna.org
http://www.syn-kurser.se

