INFORMATION INFÖR PRAKTIK/APL (ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE)
Matersättning kan enligt beslut av Gymnasienämnen 030415 utgå om eleven inte har möjlighet att
äta ordinarie skollunch i någon av kommunens matbespisningar. Ersättning utgår mot uppvisat intyg
från handledare. Ersättningen är idag 50 kr/dag.
Sker praktik inom kommunens verksamhet på arbetsplats där lunch serveras, kan efter samråd med
kurator och handledare innan praktikperioden påbörjas, eventuellt en interndebitering ske.
Tillfälligt inackorderingstillägg kan sökas om praktiken är förlagd till annan ort. Samma krav som för
annan inackordering gäller, samt att du söker i din folkbokföringskommun. Regler kan variera för
olika kommuner.
Denna ersättning kan inte utgå samtidigt med någon form av resebidrag. Detta betyder att elev som
vanligtvis inte är inackorderad kan välja antingen ”tillfälligt inackorderingstillägg” eller någon form av
resebidrag vid praktik.
Elev som är inackorderad från annan kommun och studerar vid Årjäng gymnasieskola kan inte söka
”tillfälligt inackorderingstillägg” av Årjängs kommun utan enbart någon form av resebidrag för
praktikresor. Med praktikresa menas de dagliga resorna man har mellan bostad och praktikplats.
Avståndet ska vara minst 6 km.
Exempel: Elev från Charlottenberg går i skola och är inackorderad i Årjäng. Eleven ska göra praktik i
Arvika och bo hemma hos sina föräldrar i Charlottenberg. De dagliga resorna Charlottenberg—Arvika
t o r är praktikresor. Resan Årjäng—Charlottenberg t o r är inte praktikresor.
Praktikresor inom och utanför Värmland: Om kollektivtrafik kan utnyttjas sker resor med
Gymnasiekort eller Praktikpass. Därefter kontant resebidrag enligt Värmlandstrafiks schablon och
regler. Kontant resebidrag kan utgå för praktikresa, se ovan.
Vad gäller Gymnasiekort och kontant resebidrag görs en ansökan på Årjängs kommuns
ansökningsblankett för ”Resebidrag för gymnasieelev”.
Elev folkbokförd i Årjängs kommun som helt saknar kollektivtrafik kan söka kontantersättning enligt
Kommunförbundets resereglemente för skattefri ersättning då färdväg är minst 6 km. Detta enligt
beslut av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 080424.
Praktikpass beställer handläggare hos Värmlandstrafik. Beställningen ska vara Värmlandstrafik
tillhanda senast två veckor innan Praktikpasset ska användas. I annat fall garanterar inte
Värmlandstrafik att de hinner skriva ut och skicka tillbaka passet.
Praktikpasset ska återlämnas till handläggare genast efter praktikperiodens slut. Praktikpass som inte
återlämnas faktureras berörd elev med 100:-/st. Praktikpasset gäller dygnet runt och även på helger
på alla bussar och tåg inom Värmland.
Ansökningsblanketter avseende:





Matersättning
Tillfälligt inackorderingstillägg
Praktikresor i form av Gymnasiekort och kontant ersättning

Finns i ställ utanför gymnasiekolans expedition samt på skolans hemsida.

Ansökan om Praktikpass görs direkt till handläggare, Anne-Marie Andersen (expedition) eller via mail
Anne-Marie.Andersen@arjang.se
Kom ihåg att söka i god tid före praktikperioden börjar för att hinna få det i tid.

Ansökningar om inackordering eller resebidrag ska vara handläggare tillhanda inom två månader
efter avslutad praktik för att utbetalning ska ske. Detta enligt beslut av Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 080505.

