
 
 
Falu tingsrätt söker praktikanter från juristutbildningen  
 
Falu tingsrätt söker löpande praktikanter från juristutbildningen vid Sveriges lärosäten. Som 
praktikant hos oss kommer du att få delta vid förhandlingar, huvudsakligen i brottmål, som 
protokollförare samt att utföra efterarbete såsom upprättande av domslut och liknande. Tingsrätten 
söker främst praktikanter som kan vara hos oss i 10 veckor eller längre. Det är möjligt att 
praktikanten praktiserar 80% hos oss och ägnar 20% av en veckodag åt studier, så länge som 
studenten i ansökan anger att ett sådant upplägg är nödvändigt. Som praktikant kommer du att få 
introduktion och nödvändig utbildning av någon av våra notarier. Vi kommer att överenskomma 
närmare om praktiktiden med den eller de som blir aktuella för att komma till oss. Vi kan vid varje 
tidpunkt ha en eller två praktikanter hos oss. Detta är en möjlighet för dig som vill få en inblick i 
verksamheten vid en tingsrätt, är intresserad av brottmål och kanske är nyfiken på en notarietjänst.  
  
Den som är intresserad av praktik är välkomna att ansöka om detta via mejl till 
falu.tingsratt@dom.se Ange i ämnesraden ordet praktik. Vi behöver självfallet namn och 
kontaktuppgifter både till dig och till din handledare eller annan kontaktperson vid lärosätet. Vi vill 
även veta varför du vill praktisera på tingsrätten samt under vilken tidsperiod du vill göra din 
praktik. Om du har obligatoriska moment på universitetet som gör att du inte kan praktisera hos oss 
vissa dagar under praktikperioden vill vi i samband med ansökan veta vilka dagar du inte kommer 
vara på plats. För det fall att de obligatoriska momenten inte tillkännagetts från ditt lärosäte i 
samband med ansökan så vill vi att du anger dessa dagar så snart lärosätet bestämt datumen. Vi vill 
ha din ansökan senast en månad innan praktikperioden ska inledas. Vi prövar löpande ansökningar 
och återkommer snabbt med besked om vi kan erbjuda plats eller inte.  
 


