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Till arbetsgivare 

 

Praktikvärdar för snabbspåret djursjukskötare 2020 

 

Bakgrund: 

Snabbspåret till legitimerad djursjukskötare bygger på arbetsmarknadens 

parters överenskommelse med Arbetsförmedlingen. SLU har fått 

uppdraget av Arbetsförmedlingen att genomföra teoriutbildningen samt 

medverka till att matcha praktikanter med arbetsgivare i den av 

Arbetsförmedlingen beslutade praktiken på 6 månader. 

6 månaders praktik ska genomföras någon gång mellan juni 2020 och 

januari  2021. Med tanke på läget just nu i vårt samhälle så måste vi vara 

flexibla. 

  

Praktiken och generella regler: 

Praktiken följer arbetsförmedlingens regler avseende det man kallar 

Arbetspraktik. Det innebär i normalfallet att den arbetssökande provar på 

att arbeta på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, 

arbetslivserfarenhet och få behålla och stärka sin yrkeskompetens. Hen kan 

också få praktik för att förbereda sig inför att starta en näringsverksamhet. 

 

Yrkeskompetensbedömning (YKB) för snabbspåret: 

I avtalet med arbetsmarknadens parter är man överens om att Arbetspraktik 

med bedömning av yrkeskompetens ska genomföras (YKB). 

Merkostnadsersättning utgår med 800 kr per arbetsdag under max 3 

veckor till arbetsgivaren. Praktikanten testas i sina praktiska erfarenheter i 

enlighet med den momentlista som SLU tillhandahåller. 

 

Arbetsgivarens ansvar: 

Arbetsförmedlingen ställer följande krav på arbetsgivaren. Det får inte 

förekomma näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till 

Kronofogden, inte heller betydande betalningsanmärkningar. Både privat 
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och offentlig arbetsgivare kan ta emot praktikanter. Arbetsgivaren ska 

tillhandahålla en handledare som ska följa praktikanten under de 6 mån 

som praktiken sker. 

Ansvar som praktikhandledare: 

Praktiken ska ske under handledning. Det betyder att arbetsgivaren 

tillhandahåller en handledare som arbetsleder praktikanten. Praktiken är 

en del av utbildningen till legitimerad Djursjukskötare och ska därför 

följas upp genom särskild momentlista. Praktikanten kan exempelvis följa 

med, lyssna och iaktta vissa moment eller utföra självständigt arbete under 

handledning,   

Arbetsuppgifterna förbereds och utvärderas tillsammans med handledare 

där reflektioner sker regelbundet under praktikperioden. 

Svårighetsgraden i de uppgifter som praktikanten får utföra kan med fördel 

gradvis ökas under praktiken. 

 

Råd till arbetsgivare 

Som ny praktikant är det viktigt att man känner sig välkommen den första 

dagen, och det kan därför vara väldigt skönt att få ett sms eller 

telefonsamtal innan första dagen, så att man vet vart man ska och att 

någon tar emot.  

Det är viktigt att tänka igenom vad ni förväntar er av praktikanten, och 

beskriva detta vid introduktionen.  Finns redan nedskrivna rutiner 

angående praktikanter, ta då gärna lite extra tid att gå igenom det i början 

av praktiken. Det kan gälla interna styrdokument, eller andra rutiner som 

är viktiga att känna till.  

Att ge praktikanten möjlighet att tidigt lära känna verksamheten med sin 

handledare är en viktig pusselbit.  

Gör en plan över praktikperioden, så att ni hinner med de moment som ska 

genomföras. 

Handledaren är stödet och praktikantens fasta punkt, en person som man 

kan vända sig till när man behöver. Reflektion och uppföljning är ett 

viktigt inslag i praktiken, och det är bra att ha en plan för den processen 

redan från början.  

 

Försäkring: 

Praktikanten är försäkrad och omfattas av både personskade- och 

grupplivsförsäkringar. Om hen skulle skada något hos arbetsgivaren kan 
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ersättning utgå från staten. Mer info finns i faktabladet Försäkringskydd 

och skadeersättningsansvar vid vissa arbetsmarknadspolitiska program på 

www.arbetsförmedlingen.se 

SLUs ansvar: 

Enligt uppdraget ska SLU anskaffa praktikplatser och säkerställa att det 

finns handledarstöd på arbetsplatsen, samt matcha studenter till 

praktikplats. SLU finns också som kontakt och stöd för handledaren under 

praktiken. Vi vet att det ibland kan uppkomma missförstånd eller oro. 

Kontakta oss gärna då så vi kan komma fram till gemensamma lösningar.  

 

Tack 

Stort tack för att ni ställer upp som praktikvärd och åtar er uppgiften att 

tillhandahålla en handledare för en praktikant på snabbspåret till 

legitimerad djursjukskötare! 

 

Kontaktuppgifter: 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: 

Margareta Stigson, margareta.stigson@slu.se 

Maria Andersson, maria.andersson@slu.se 
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