
            Godkännande av praktikstöd Version 2020-09-15 

Blankett/blanketter och faktura skickas till: 
Arbio AB  
556067-2924 FE54134 
Box 4 
737 21 Fagersta  

E-Faktura: Se mer information på arbio.se

Det går att skicka faktura och blankett via post, via e-
post i PDF-format eller som E-Faktura.  

E-post: 5560672924@kollektorinvoice.se

Observera att både faktura och blankett måste vara 
med i samma PDF-fil. Skicka endast en fakturafil per e-
post. 

Tänk på att alla fält i blanketten måste fyllas i, annars kan vi inte godkänna din ansökan. 

Fylls i av skolan. OBS! Välj ett alternativ

Skola Elevens utbildning 

☐Naturbruksprogrammet, skogsbruk

☐Yrkesvux, utbildning mot skogsbruk

☐ YH, utbildning mot skogsbruk

Elevens namn 

Fylls i av praktikvärden 
Företagets namn och adress  Medlem i Gröna arbetsgivare 

☐ Ja   ______________  

Medlemsnummer 

☐ Nej

Handledare har gått handledarutbildning år: ________________ 

Praktiken avser 

☐
Maskinarbete, 1000 kr/dag (max 10 veckor/elev

Antal hela veckor Antal dagar 

fr.o.m. ________________ t.o.m. _________________ 

☐
Maskinarbete/skolans maskin, 200 kr/dag (max 10 veckor/elev) 

Antal hela veckor Antal dagar 

fr.o.m. ________________ t.o.m. _________________ 

☐
Skogsvård 400 kr/dag (max 2 veckor/elev) 

Antal hela veckor Antal dagar 

fr.o.m. ________________ t.o.m. _________________ 

Ersättning (summa exkl. moms)  _____________  kr 
Handledarens namnteckning 

Handledarens namnförtydligande 

Noteringar 

Vi godkänner ovanstående praktikperiod för utbetalning av stöd 
Underskrift av praktik-ansvarig på skolan Ort och datum 

 ________________________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande  

mailto:5560672924@kollektorinvoice.se


Instruktioner för att fylla i blanketten för ansökan om 
praktikstöd 

Ifylld blankett skickas av skolan till praktikvärden som själv kompletterar start- och slutdatum och vilken typ av 
arbete som praktiken omfattar (maskinarbete eller skogsvård). Endast en blankett per elev. Därefter godkänner 
skolan praktikperioden och återsänder blanketten till praktikvärden. Praktikvärden ställer sedan ut faktura (den 
godkända blankettens belopp + moms) till Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB inom 30 dagar efter 
skolans påskrift. På fakturan ska det framgå att fakturan avser praktikstöd, perioden och elevens namn.  

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar och fakturan ska vara Arbio AB tillhanda senast den 31 mars året efter att 
praktiken skett. Därefter förfaller möjligheten att få praktikstöd utbetalt. 

Ersättning till praktikvärdar 
Ersättningen är 5 000 kr per maskinvecka (alt. 1 000 kr/dag) i max 10 veckor per elev. För praktik i 
skogsvård är ersättningen 2000 kr (alt. 400 kr/dag) per vecka i max 2 veckor per elev. För elev som 
använder skolans maskin vid körning hos en praktikvärd utgår 200 kr/dag i max 10 veckor. Observera att 
en och samma elev kan omfattas av praktikstöd maximalt under sammanlagt 10 veckor under hela sin 
utbildning, oavsett praktikvärd. 

Praktikstödet betalas ut för hela veckor eller för hel dag. 

Om praktikvärden efter kontakt med skolan avbryter praktikperioden utgår ersättning för den tid som 
eleven varit hos praktikvärden. 

Ersättning utgår under förutsättning att praktikperioden uppfyller de krav som Gröna arbetsgivare ställer 
enligt nedan. 

Kriterier 
För att företaget som tar emot elever från en skogsutbildning ska vara berättigade att söka praktikstöd, 
kräver Gröna arbetsgivare att följande kriterier är uppfyllda under praktikperioden. 

• Företaget är medlem i Gröna arbetsgivare.

• Eleven läser Naturbruksprogrammet mot skogsbruk, inom Yrkeshögskolan (YH) eller inom

Yrkesvux med inriktning mot skogsbruk, där skogsbruket genom SYN eller Gröna arbetsgivare

godkänt utbildningens upplägg och innehåll.

• Eleven har APL, LIA eller ett motsvarande upplägg på Yrkesvux.

• Eleven har självständigt eller under handledning kört maskin i genomsnitt minst 20 timmar per

vecka under praktikperioden samt utfört annat arbete i maskinlaget. Detta följs upp genom såväl

elevens som praktikvärdens rapportering.

• Praktikvärden ska arbeta med maskiner och metoder som är lämpade för det storskaliga

skogsbruket och som överensstämmer med arbetet i ett ordinärt maskinlag.

• Praktikvärden ska genom god handledning och bra upplagd praktikperiod ge eleven kunskaper om

hur arbetet fungerar på ett säkert och effektivt sätt i ett maskinlag.

• Handledaren ska ha genomgått handledarutbildning vilket i första hand erbjuds via SYN:s kurs-

utbud på www.synkurser.skotselskolan.se. Handledarutbildning kan också erbjudas via skolans

huvudman alternativt via skolverket www.skolverket.se

• Uppföljning av eleven ska lämnas in av praktikvärden enligt skolans rutiner.

Vid frågor om praktiksstödet kontakta Kristine Wiklund, kristine.wiklund@grona.org, 08-762 72 38 
Vid frågor om faktura/betalning skicka ett e-post till info@grona.org 

https://synkurser.skotselskolan.se/
http://www.skolverket.se/
mailto:kristine.wiklund@grona.org
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