Feriepraktik
2019
Vill du få arbetslivserfarenhet,
kontakter och bra referenser?

Sök feriepraktik i
Karlskoga kommun

www.karlskoga.se

Vem kan söka feriepraktik?

”

Till en början visste jag
inte om jag skulle klara
av jobbet. Men efter ett
tag så försvann min oro.

Du som går ut årskurs 9 eller 1:a året
på gymnasiet och är skriven i Karlskoga är välkommen att söka feriepraktik.
Praktikplatserna finns i Karlskoga
kommuns olika verksamheter samt i
flera olika föreningar.

Under din feriepraktik
Vi vill att du ska känna dig
välkommen till ditt nya jobb. Det är
viktigt att du som ung har en trygg och
säker arbetsmiljö. Därför finns det alltid
en handledare som tar hand om dig.

Ferieperiod och arbetstid

”

Jag har fått uppleva
hur man tar hand om
människor. Det är bra
att hjälpa människor.

Period 1: v 25, 26, 27
Period 2: v 28, 29, 30
Period 3: v 31, 32, 33
Även andra perioder kan förekomma
Arbetstiden är 4 timmar per dag eller
max 60 timmar under hela perioden
Lönen är 68 kronor per timme.

Ansökan om feriepraktik
Du kan ansöka om feriepraktik
1 mars - 31 mars.
www.ferieplatsen.se

”

Det känns verkligen att
det man gjort har varit
uppskattat.

Hur du gör för att ansöka om
feriepraktik kan du läsa på:
karlskoga.se/feriepraktik

Exempel på olika feriepraktikplatser
Vård och omsorg

Här hjälper du till med enklare kökssysslor och umgås med de äldre. Du tar till
exempel med de äldre ut på promenad, spelar spel eller lyssnar på musik tillsammans.

Parkskötsel / naturvård

Du bidrar till att Karlskogas grönområden är fina. I arbetsuppgifterna ingår bland
annat ogräsrensning och att klippa buskar.

Förskola och fritidshem

Att ha feriepraktik på förskola och fritidshem innebär bland annat att du är med
och leker med barnen. Du följer även med på utflykter.

Städuppgifter

Här ser du till att kommunens lokaler är städade. Städningen sker i kommunens
verksamheter, exempelvis förskola, äldreomsorg och anläggningar. Det är ett
fysiskt arbete med eget ansvar.

Arbeta med demokratiutveckling

Delta i projekt för att öka valdeltagande hos förstagångsväljare och personer med
utländsk bakgrund.

Hjälpa föreningar med deras sommarverksamhet

Arbetsuppgifterna styrs av vilken förening du hjälper, till exempel idrotts- eller
kulturföreningar. Gemensamt är att det ingår bemötande och service och du ska
vara framåt och utåtriktad.

Sommarlovsföretag

En annorlunda feriepraktik där du får kunskap om att driva företag samtidigt som
du utmanar dig själv. Du får utbildning, inspiration och coaching i att driva företag.
Du får besked i april om du fått en ferieplats. Lottningen pågår till och
med 30 april. Informationen kommer på e-post. Tänk på att du måste
tacka ja eller nej om du blir erbjuden en ferieplats. Följ oss på Facebook
för att få de senaste uppdateringarna.
facebook.com/feriepraktik

karlskoga.se/feriepraktik

KONTAKT
Arbetsmarknadsenheten
Marianne Kotiaho
0586-619 75
marianne.kotiaho@karlskoga.se

